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ఉ"# $%& తమ) 

.ిల8వABయబడ�టక8 మPందు ప<భPARౖన �æసు తన ±ష´�ల�² గgh ిన uవZs Zాy<ABళ, ఆయన 

AాZs�² అQBక �షయమPలను గwZs మ�టHr gVడ�. భ�ష�త´@  i�రక8 — అన�ా ఆయన పట0బడ�ట మZsయP 

మరణమP i�రక8 మ�త<Jµ�ాక, ఆయన పరలEకమPనక8 ఆZØహణమగPనప}�డ� జర�గP సంగత´ల i�రక8 

క�gV — AాZs+ .ిద�పరచుట ఆయన కf�sయPంghన మPఖ� లª�మPలలE ఒకటÎౖయPన�U�. మZsయP 

ఆయన ARérzq �న తర�Aాత Aార� బHగPంటHర� అ+ ¿ె ి�న �షయమP అత�ంత అదుêతJKLన 

�షయమPలలE ఒకటÎౖయPన�U�. �ర� �æసు�² మPఖ�మP��ా మ�టHr డ�చున�ప}�డ� ఆయన ��² ఈ 

మ�టను ¿ెప}�టను �ర� ఊ °̄ంచుiìగలZా? ఇU� ¿Vల� �Wా�స�దమPగ �+ ిసు@ ంU� కUV? Uî+i· 

iారణమP �ర� �నునంత వరiÖ �Wా�స�దమP�ా �+ ిసు@ ంU�. ప<భPARౖన �æసు ARérzq �న తర�Aాత, 

Uేవ}+ పZsïUVÂ త� AాZs Ñద�క8 వWా@ డ�. iðoసు@  సంఘమPను Wా¨  ించుటలE AాZs భw)కలను 

zq ®ించుటలE ఆత� AాZsi· స�యమP ¿ేWా@ డ�. మZsయP లEకమందంతటH Uేవ}+ Zాజ�మPను 

+Zs�ంచుటక8 ఆయన సంఘమPను బలపర�Wా@ డ�. 

 పZsïUVÂ త�ను నమP�చుQV�మP అను మన zాఠ�కoమమPలE ఇU� మwడవ zాఠమP. Uî+i· 

“సంఘమPలE” అను ôZs�క+¿VమP, ఎందుకంటÐ Uేవ}+ +బంధQV ప<జల సమ�జమP లEపల పZsïUVÂ త� 

iార�మP �ద మనమP దృ®ి0  +ల8పబö త´QV�మP. 

మPనుపటÉ zాఠమPలE, Wార5y<కమP�ా లEకమPలE పZsïUVÂ త� ¿ేయP Uౖెవకృత iార�మPను 

మనమP �శUîకZsం¿VమP. అబH< �మP U�నమPలక8 మPందు, Uేవ}డ� ఇUే �ధమP�ా మ�నవ}లందZs�² 

వ�వహZsం¿Vడ�. అ��ే ఈ zాఠమPలE, మ�నAాéలE+ ఒక GHగమPలE ఆయన ¿ే.ిన Uౖెవకృత iార�మPను 

మనమP చూUV� మP. అబH< �మP�² ఆరం÷ంu, Uేవ}డ� ఒక �¼øషJKLన ప<జల సమwహమP�² ఒక 

ప<�ే�కJKLన అనుబంధమPలE+i· ప<AB±ం¿Vడ�. మZsయP ఈ అనుబంధమPను +యంy<ంచుటక8 ఆయన ఒక 

+బంధనను సృùం¿Vడ�. అబH< �మP Òదల8, Uేవ}డ� ఎలrప}�డూ �¼øషJKLన +బంధQV జనులను 

కf�sయPంghQVడ�. మZsయP మనమP ఈ +బంధQV జనులను “సంఘమP” అ+  ిల8Wా@ మP. 

i�o త@  +బంధన సంఘమPను గwZs ¿Vల�మంU�i· �ెల8సు. అQBక ఆధు+క అనుAాదమPల8 Uî++ 

ప<yeంeంచకzq �నప�టÉið, లTఖనమP z<ా úన ఇ¼oా �æల8ను క�gV — అన�ా అబH< �మP Aారసుల8 — 

“సంఘమP” అ+  ిల8సు@ ంU�. zాత +బంధన Ñక9 �noక8 అనుAాదJKLన .¤ప}0 జ¡ం£, ఇ¼oా �æల8 Ñక9 

“క�ghక”ను లTక “సమwహమP”ను వZsûంచుటక8 ఎiÖr.ియ (ἐκκλησία) అను �noక8 పదమPను 
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ఉప¶�sసు@ ంU�. ఇUే పదమP i�o త@  +బంధనలE Wా³VరణమP�ా “సంఘమP” అ+ అనువU�ంచబghంU�. U�5�. 

9:10, మZsయP 31:30; QV�య�³�. 20:2; 1 ZాËల8 8:14; మZsయP iðర@నల8 22:22, 25 వంటÉ ¿Øటr  

.¤ప}0 జ¡ం£ ఈ పదమPను ఇ¼oా �æల8నక8  �ర��ా ఉప¶�sసు@ ంU�. i�o త@  +బంధన క�gV అz{ . 7:28లE 

ఇ¼oా �æల8 UేశమPను ఎiÖr.ియ అ+  ిల8సు@ ంU�. మZsయP 1  �త´ర� 2:9లE  �త´ర� సంఘమPను వZsûంuన 

�³VనమPను �నంgh: 

అYZే [ర\...ఏర^రచబ_̀న వంశమ/ను, Qాcలdౖన యfజకసమhహమ/ను, 

పQRjదk  జనమ/ను, Gేవl9 mn త?Yన పCజల&opౖయ/oqrర\ (1 ABతtర\ 2:9). 

i�o త@  +బంధన సంఘమPను గwZs మ�టHr డ�తÿ, ఇ¼oా �æల8 UేశమPనక8 ఇవ5బghన అQBక zాత 

+బంధన  �రrను ఉప¶�sంu UV++  ిలచుచుQV�డ�. 

+ర!మ. 19:6లE మనమP చదువ}నటÄr , Uేవ}డ� ఇ¼oా �æల8ను “య�జకరNపJKLన Zాజ�మP�ాను 

పZsïదÂJKLన జనమP�ాను ఉందుర+”  ిf¿Vడ�. U�5�. 7:6లE, ఇ¼oా �æల8 “Uేవ}gౖెన �"హ#Aాక8 ప<y®ి$త 

జనమP,...Uేవ}gౖెన �"హ#Aా...స5iðయజనమP�ా ఏర�రచుi�+న” జనమP అ+ సంబö ³�ంచబghంU�. 

మZsయP �"షయ� 62:12లE మనమP ఇల� చదువ}�VమP, “పZsïదÂప<జల+యP �"హ#Aా �%uంuన 

Aార+యP AాZsi·  �ర�  ¤ట0బడ�ను.” ఇ¼oా �æల8 Ñక9 zాత +బంధన  �రrను ఉప¶�sంu  �త´ర� i�o త@  

+బంధన సంఘమPను సంబö ³�ంuనప}�డ�, ఈ Z¡ండ� గPంప}ల8 ఒiÖ i�నWాగP +బంధన ప<జల[ౖయPQV�ర� 

అ+ అతడ� సూuం¿Vడ�. 

సంఘమ/ 01> త?  9బంధనల, పQRjGqk తy క&మyQRంపl GqzQా సృ|ంచబ_̀ంG} అ9 

01ందర\ (~ాzసుల& ఆల,4mా? ర\... అYZే సంఘమ/ 8ాత 9బంధన సంఘమ/ 

�క� 01నmా6RంA�ౖయ/నrG} అనునG} సQRY��న ��వన అయ/*నrG}. Gేవlడ� 8ాత 

9బంధనల, అబ�C �మ/ను మQRయ/ అత9 పCజలను Aిల�qడ�, మQRయ/ 8ాత 

9బంధనల, �ార\ Y�హ� �ా జనులdౖయ/oqrర\, �ార\ 8ాత 9బంధన 

సంఘ���య/oqrర\. మQRయ/ ఇGే సంఘమ/ మన G}నమ/లల, 

�ా*Aించబ_̀య/నrG}, మQRయ/ Y�సు 0�>సు?  �క� Q�ండవ Qాకడ వరక& 

01నmాగ/తtంG}. 

— gV. Zsయ�& ఖ�.ి_2, అనుAాదమP 

అవ}ను, zాత మZsయP i�o త@  +బంధనలలE Uేవ}+ ప<జల సమ�జమPల మధ� ÷న�త5మPల8 

ఉQV��. అ��ే AాZs మధ� ఉన� i�నWా�sంప} పZsïUVÂ త� iార�మPను అర̈మP ¿ేసుi�నుటలE మనక8 
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స�యమP ¿ేసు@ ంU�. Z¡ండ� +బంధనలలE, మZsయP ఆ తర�Aాత చZsత<లE, Uేవ}+ +బంధQV ప<జల మధ� 

ఆత� Ñక9 iార�మP )�sfన సృ®ి0  అంతటÉలE ఆత� iార�మPను )ంuనU��ా ఉన�U�. iాబటÉ0 , ఈ 

zాఠమPలE, మనమP “సంఘమP” అను పదమPను ఉప¶�sంచునప}�డ�, మనమP zాత +బంధన 

మZsయP i�o త@  +బంధన +బంధQV సమ�జమPలను Z¡ంటÉ+ మనసు_లE ఉంచుక8ంటHమP. 

సంఘమPలE పZsïUVÂ త� Ñక9 Uౖెవకృత iార�మPను మనమP మwడ� GHగమPలలE 

�భùంచుUVమP. ÒదటÉ�ా, మనమP ఆయన +బంధన కృపను చూUV� మP. Z¡ండవU��ా, మనమP ఆయన 

ఇuన లTఖనమP అను UౖెవకృతమPను చూUV� మP. మZsయP మwడవU��ా, మనమP ఆ��య వరమPలను 

గwZs చZsUV� మP. మPందు�ా పZsïUVÂ త� Ñక9 +బంధన కృపను చూUV� మP. 

+బంధన కృప 

zాత మZsయP i�o త@  +బంధనల8 Z¡ంటÉలE, ఆయన సంఘమP�² Uేవ}+ Ñక9 అనుబంధమPను 

లTఖనమP +బంధన అ+  ిల8సు@ ంU�. “+బంధన” అను పదమP '̄(< పదJKLన బmZs) ( תיִרְּב .), నుంgh 

మZsయP �noక8 పదJKLన ghయ�ెi¡ (διαθήκη) నుంgh అనువU�ంచబడ�త´ంU�. z<ా úన లEకమP 

అంతZా* �య ఒప�ందమPలను వZsûంచుటక8 ఇAB పదమPలను ఉప¶�sం¿ేU�. �¼øషమP�ా, తన ప<జల�² 

Uేవ}+ Ñక9 +బంధQV అనుబంధమP మ� చకoవర�@ ల8 లTక సుజZ¡నుr  మZsయP AాZs+ .��ంuన 

Wామంత Zాజ�మPల మధ� జZs�sన z<ా úన ఒప�ందమPలను zq fయPన�U�. 

z<ా úన సుజZ¡�-Wామంత ఒప�ందమPలలE Wా³Vరణం�ా మwడ� లªణమPల8 ఉంgే�: అ� 

Wామంత ZాË పటr  చకoవZs@ Ñక9 దయను వ�క@పZs¿ే�. తన Wామంత నుంgh చకoవZs@ ఆ±ంuన 

Wా5)భi·@+ అ� +ర5uం¿ే�. మZsయP Wామంత చూప} Wా5)భi·@ లTక Wా5)Uో<హమP వలన కల8గP 

పZsణVమ�లను అ� �వZsం¿ే�. మZsయP ఈ ఒప�ందమPల8, లTక +బంధనల8 అQBక తరమPల zాటÄ 

i�నWా�sన�, తUV5Zా Wామంతల Ñక9 Aారసుల8 చకoవZs@ Ñక9 Aారసులను .��ంచుట 

i�నWా�sం¿ేAార�. ఇUే �ధమP�ా, Uేవ}+ +బంధనల8 తన ప<జల పటr  ఆయన చూప} దయను న%దు 

¿ే.��, Aార� ఆయనక8 చూపవల.ిన Wా5)భi·@+ �వZsం¿ే�, మZsయP �³ేయత లTక అ�³ేయత వలన 

కల8గP పZsణVమ�లను వZsûం¿ే�. 

మన మPనుపటÉ zాఠమPలE, లEకమPలE పZsïUVÂ త� iార�మPలE Wా³Vరణ కృప GHగJKLయPన�U� 

అ+ మనమP ప<Wా@ �ం¿VమP. Wా³Vరణ కృప అన�ా సమస@  మ�నAాéi· మంuతనమPను మZsయP 

ÌవమPను ఇచు ఆత� iార�JKLయPన�U� — ఇU� ఒక రకJKLన Wామ�న� దయ�కృతమP. అ��ే 

సంఘమP�² Uేవ}డ� ¿ే.ిన +బంధనలE మZs ఎక89వ దయ ఉన�U�, మZsయP Wా³Vరణ కృపను )ంuన 
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మంuతనమPను మZsయP ÌవమPను కf�sసు@ ంU�. మZsయP Uî+లE )�sfన మ�నAాé z{ ందుi�+న 

UV+కంటÐ ఉన�తJKLన సహనమP, ఓర�� మZsయP క+కరమP ఉQV��. సంఘమPలE ఉన� ప<y వ�i·@, 

ర-hంపబడ� �¼ా5సమPను కf�sయPQV� లTకzq �QV ఇU� AాZsi· వZs@సు@ ంU�. 

Gేవlడ� పC� ఒక�QR9 ఒ0� (ధమ/6ా చూmా? డ� అనునG} o�డ� మన సంస�ృ�ల, 

మనమ/ క�6Rయ/నr ఒక mామfన* ఆల,చన లNక నమyక���య/నrG}. అYZే 

Gేవlడ� తన 9బంధoq పCజలక& �6R�న ల,కమంతట� కంట� ఎక&�వ ఆ�Qాzదమ/ను 

మQRయ/ ఎక&�వ కృపను అనుగ> ¡mా? డ� అ9 01> త?  9బంధనల, మనమ/ చూmా? మ9 

oq ఆల,చన. అంట� ఆయన అందQR¢ పట�£ ంచు0¤డ� అ9 G¥9 అర¦మ/ 0ాదు. అలf6� 

ఏGో ఒక (ధమ/6ా ఆయన కృప అందQR0� వQR?ంచదు అ9 క¨_q G¥9 అర¦మ/ 0ాదు. 

0ా9 ఆయన Aిల© ల (షయf90« వ�ే¬ సQR0«, �ాQR0« 01ంత (~షత ఉనrద9 oq 

అ®8Cా యమ/. మQRయ/ ఇG} మనలను ఆశ¬ర*పరచక¨డదు. భhల,క తం_̀C తన 

°±}ల, ఉనr ఇతర Aిల© లను ABC�ంచగలడ�, 0ా9 ఇతర\ల కంట� అతడ� తన mn ంత 

Aిల© లను ఎక&�వ ABC�mా? డ� మQRయ/ �ాQR9 గhQR¬ ఎక&�వ శ>దk  వ ¡mా? డ�. 0ాబట�£ , 

01> త?  9బంధనల, ఇGే (షయమ/ను మనమ/ చూmా? మ9 oq అ®8Cా యమ/, మQRయ/ 

Gేవlడ� తన mn ంత జనుల [ద మQR ఉనrత���న ఆ�Qాzదమ/ను, మQR 6²ప^ 

ABCమను, 8³C Zq´హమ/ను మQRయ/ మదJతtను క&మyQRmా? డ� మQRయ/ ఇG} 

mాz��(క���న (షయమ/. తనను Zqను “తం_̀C” అ9 Aిలచు01ను Gేవl9ల, 

మనమ/ ఇGే చూడ6·ర\చుoqrమ/ అ9 మనమ/ అర¦మ/ �ేసు0¤�ా�. 

— gV. gV� ల./ 

ఆత� Ñక9 +బంధన కృzా iార�మPను మనమP మPందు�ా zాత +బంధనలE+ సంఘమP �ద 

దృ®ి0   ¤టÉ0  పZsగణ0UV� మP, మZsయP తర�Aాత i�o త@  +బంధనలE+ సంఘమP �ద దృ®ి0 ¤టÉ0  చూUV� మP. 

+బంధన కృపక8 zాత +బంధన వ�ið@కరణమPల�² ఆరం÷UV� మP. 

/ాత 'బంధన 

అబH< �మP, %®� మZsయP UV¸దు U�నమPలలE Uేవ}డ� ఇ¼oా �æల8 UేశమంతటÉi· �స@Zsంచు 

+బంధనలను ¿ే¼ాడ�. ఆU�iాండమP 15, 17లE అబH< �మPను +బంధన అనుబంధమPలE+i· 

 ిలuనప}�డ� ఆయన ఇ¼oా �æల8ను ఒక �¼øషJKLన UేశమP�ా సృùం¿Vడ�. అబH< �మP Aారసుల8 Aా�ా� న 
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UేశమPను Wా5³îనమP ¿ేసుక8ంటHర+, మZsయP Aార� భw) �ద సమస@  UేశమPలను zాfWా@ ర� అ+ ఈ 

+బంధన కృప�² Aా�ా� నమP ¿ే.ింU�. ZØమ� 4:13లE z1ల8 A<ా .ినటÄr �ా: 

అతడ� ల,కమ/నక& �ారసుడగ/నను �ా6ాJ నమ/ అబ�C �మ/న0�¸నను అత9 

సంZqనమ/న0�¸నను...¢� మhలమ/ 6ాo� క�6�ను (Q·మf. 4:13). 

అం�ే�ాక, అబH< �మP ఈ Aా�ా� నమPను Uేవ}+ కృప UV5Zా z{ ందుక8QV�డ�, మZsయP ఈ కృపను 

అబH< �మP �¼ా5సమP UV5Zా z{ ందుక8QV�డ�. ZØమ�. 4:16లE మనమP చదువ}నటÄr : 

ఆ �ా6ాJ నమ/ను యfవత´ంత�0«, అన6ా...అబ�C �మ/నక&నrట�£  

(~ాzసమ/గల�ాQR0«...దృఢమ/ 0ావలdన9, కృపననుసQRం4నGౖె య/ండ�నట»© , అG} 

(~ాzసమhల���నGqY�ను (Q·మf. 4:16). 

మZsయP ఇ¼oా �æల8 చZsత< అంతటÉలE, Uేవ}డ� AాZs�² కృప�² వ�వహZsంచుటను i�నWా�sం¿Vడ�. 

ఇ¼oా �æల8 UేశమP తరచు�ా Uేవ}+i· అపనమ�కమP�ా ఉంgెను అ+ zాత +బంధన�² సుపZsuత´ల[ౖన ప<y 

ఒక9Zsi· �ెల8సు. Aార� Uేవ}+ �ద సణ0�ార�. ఆయన AాZs i�రక8 కf�sయPన� ప<ణVéకలను బటÉ0  

iìపప}చుక8QV�ర�. Aార� ఇతర Uేవతలను ఆZా³�ం¿Vర�. Aార� తమ z{ ర�గPAాZs�² దుర52వ�రం 

¿ే¼ార�. Aాస@Aా+i·, Uేవ}డ� AాZs+ ఐగPప}@  బH+సత5మPలE నుంgh �gh ించుచున� సమయమPలE క�gV 

Aార� ఇవÀ� ¿ే¼ార�! �"షయ� 63:11-14లE �"షయ� Uేవ}+ +బంధన కృపను గwZs ఆలEచన ¿ే.ిన 

�³VనమPను �నంgh: 

ప¼రzG}నమ/లను ½¾Bను తన జనులను సమ/దCమ/ల, నుం_̀ [ఆయన] 

ZÁడ�019వ[�ె¬ను]. [ఆయన] తమల, తన పQRjGqk తyను [ఉం�ెను] ... ½¾B 

క&_̀�ే� �pౖపlన మ ¡మగల తన బ�హÂవlను 8³ 9[�ెను] ... �ాQRమ/ందర ¢ళ©ను 

(భ|ం[�ెను] ... [మQRయ/ �ాQR9] అ6ాధజలమ/లల, న_̀Aిం[�ెను] ... Y�హ� �ా 

ఆతy �ాQR0« (~>ా ం� కల&గజ�Ä�ను (Y�షయf 63:11-14). 

Uేవ}డ� ఇ¼oా �æల8ను ఐగPప}@  నుంgh �%uంuనప}�డ� ఆయన AాZsi· +బంధన కృపను 

చూzాడ�. AాZs i�రక8 ఆయన �"రo సమPద<మPను zాయల8 ¿ే¼ాడ�, ఫZØ .¤ౖన�మPను QVశనమP ¿ే¼ాడ�, 

మZsయP ఇ¼oా �æల8క8 Aా�ా� న UేశమPలE �¼oా ంy+¿Vడ�. ఇ+� ఆôZా5దమPల8 z{ ంU�న తర�Aాత క�gV 

ఇ¼oా �æల8 ఆయనక8 �ZØధమP�ా zాపమP ¿ే.ింU�. అ��ే Aార� zాపమP ¿ేయPటను 

i�నWా�sంuనప}�డ� క�gV, Uేవ}+ ఆత� AాZsi· +బంధన క+కరమPను మZsయP కృపను ఇచుట 

i�నWా�sం¿Vడ�. 
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8ాత 9బంధనల,, Gేవlడ� పC� ఒక�QR పట©  క9కరమ/ను మQRయ/ ఓQR�9 

చూ8ాడ� ... అYZే ఆయన ఇ~>ా Y�ల&ZÁ 9బంధన క�6Rయ/oqrడ� 0ాబట�£  �ాQR 

పట©  (~ష���న సహనమ/ను చూ8ాడ�. “ఇ~>ా Y�ల¨, [Q�ంZÁ ¢�మంతtల&గనుక, 

లNక [ర\ పCజలందQRల, ~>షtÇ ల& కనుక o�ను [ 01రక& ఇలf �ేయలNదు, ఎందుకంట� 

[ర\ పCజలందQRల, అల&^లdౖయ/oqrర\” అ9 ఆయన �ాQRZÁ �ె8ా^డ�. “o�ను 

�మ/yను ABC�ం�qను 0ాబట�£ , o�ను [ Aితర\లZÁ �ా6ాJ నమ/ �ే~ాను 0ాబట�£  o�ను 

G¥99 �ే~ాను” అ9 ఆయన Ä�ల(�q¬డ�. అంZే6ాక, ఇ~>ా Y�ల& GqzQా Gేవlడ� 

తనను Zqను Gేశమ/లక& బయల&పరచు01నవలÄియ/ం_ెను. అబ�C �మ/ �ారసుల& 

Gేవl9 9బంధనను అనుసQRంచునట»©  �ాQR9 సQRY��న మfరÈమ/ల, A�ంచుటక& 

ఆయన అబ�C �మ/ను ఎనుr01ంట�9 అ9 Gేవlడ� అబ�C �మ/క& Zె�8ాడ�. 0ాబట�£ , 

Gేవlడ� క>మమ/6ా సహనమ/ను చూ8ాడ�, 0ా9 ఆయన �ాQRZÁ �ేÄిన 9బంధన 

వలన మQRయ/ అబ�C �మ/ సంత� GqzQా Gేశమ/ల9rట�9 ఆ�రzG}ంచుటక& 

Gేవlడ� క�6Rయ/ం_̀న ఉGేJశ*మ/ వలన ఆయన (~షమ/6ా ఇ~>ా Y�ల& పట©  

సహనమ/ను చూ8ాడ�. 

— gV. i¡o4 ఎ2. iðన' 

అబH< �మP Òదల8i�+ iðo.ప5. ఐదవ శ�Vబ�మPలE Zాజ�మPను ప}నర�దÂZsంచుటక8 జZs�sన 

ప<యత�మPల వరక8 ఇ¼oా �æల8 Ñక9జ6�య చZsత<ను QR '̄మ�� 9వ అ³V�యమP iìo gÓకZsసు@ ంU�. 

మZsయP ఈ WాZాంశమంతటÉలE, Aార� �చల�gh�ా yర�గPబHటÄ ¿ే.ిన తర�Aాత క�gV Uేవ}డ� 

ఇ¼oా �æల8�²  �<మ మZsయP క+కరమP�² వ�వహZsం¿Vడ� అ+ మనమP చూWా@ మP. ఈ అ³V�యమPలE 

ఆత� Ñక9 +బంధన కృపక8 i�+� ఉUVహరణలను �నంgh. QR '̄మ�� 9:17-20లE, మనమP ఇల� 

చదువ}�VమP: 

¢వl É�ంచుటక& Äిదk���న Gేవlడవlను, దయf�ాత´ల*తల& గల�ాడవlను, 

G¥రÊ~ాంతమ/ను బహÂ కృపయ/ గల�ాడవlopౖయ/ం_̀ �ాQR9 (సQRËంపలNదు. �ార\ 

ఒక 8³ తదూడను �ేÄి019–ఐగ/పl? ల,నుం_̀ మమ/yను రAి^ం4న Gేవlడ� ఇGే అ9 

�ెAి^, ¢క& బహÂ (సుక& పlట�£ ం4నను �ార\ ఎ_qQRల, ఉండ6ా ¢వl 

బహÂ(mా? ర���న కృప క�6Rన�ాడ�pౖ �ాQR9 (సQRËంపలNదు; ... �ాQR0« బÏ ±}ంచుటక& ¢ 

య/ప0ాQాతyను దయ �ేÄి�( (op Ðమf* 9:17-20). 
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ఇక9డ QR '̄మ�� %®� U�నమPలలE ఇ¼oా �æల8 ¿ే.ిన zాపమPను సూuంచుచుQV�డ�. 

ఇ¼oా �æల8Aార� ఈ �గo�Zాధనలను మZsయP Uౖెవదూషణలను ¿ే¼ార� అను Aాస@వమP ఇ¼oా �æ*యPలలE 

అQBకమంU� +జJKLన �¼ా5సుల8 iార� అను �షయమPను ర�Ëవ} ¿ేసు@ ంU�. అ�నప�టÉið, Aార� 

Uేవ}+�² +బంధనలE ఉంghZs, మZsయP ఆయన AాZs�² అప�టÉið +బంధన కృప�² వ�వహZsం¿Vడ�. 

QR '̄మ�� ఉUV7 టÉంuనటÄr , Uేవ}డ� తన ఆత�ను ఇ¼oా �æల8ను ±-hంచుటక8 పంపలTదు�ా+, AాZsi· 

బö ³�ంచుటక8 పంzాడ�. 

UV¸దు U�నమPలలE, Uేవ}డ� కృప�² ఇ¼oా �æల8లE ఒక ¼ాశ5త ZాజవంశమPను .̈ిరపర¿Vడ�. 

అ��ే ప<జల8 ఎంత అపనమ�కసు@ ల8�ా ఉంghZs అంటÐ, iðo.ప5. 930లE, Uేవ}డ� Zాజ�మPను ఇ¼oా �æల8 

అను ఉత@ర Zాజ�మP�ా మZsయP యwUV అను ద-hణ Zాజ�మP�ా �GH�sం¿Vడ�. తర�Aాత i�+� వందల 

సంవత_రమPల zాటÄ, ప<జలను ప¼ా�V@ పపడ�నటÄr  zq < త_ °̄ంచుటక8 Uేవ}డ� ప<వక@లను పంప}ట UV5Zా 

+బంధన కృపను వ�కపరచుటను i�నWా�sం¿Vడ�. iా+ Aార� ప¼ా�V@ పపడలTదు. iాబటÉ0 , ఆయన iðo.ప5. 

722లE ఇ¼oా �æల8ను, మZsయP iðo.ప5. 586లE యwUVను ¿ెరలE+i· పంzాడ�. అ��ే అప�టÉi· క�gV, 

ఆయన తన +బంధన కృపను i�నWా�sం¿Vడ�. QR '̄మ�� 9:30-31లE మనమP ఇల� చదువ}�VమP: 

¢వl అo�క సంవత´రమ/ల& �ాQR9 ఓQR¬, ¢ పCవక?లGqzQా ¢ ఆతy�ేత �ాQR[ద 

mాÉ*మ/ ప�0«�(6ా9 �ార\ (నక 8³ YQR; 0ా6ా ¢వl ఆయf Gేశమ/లల,నునr 

జనుల�ే�0« �ాQR9 అప^6Rం4�(. అYZే ¢వl మహ� ప 0ాQR�pౖ య/ం_̀, �ాQR9 

బÒ �?6ా oqశనమ/�ేయకయ/ (_̀4A�ట£కయ/ ఉంట�(. 9జమ/6ా ¢వl 

కృ8ాక9కరమ/ల&గల Gేవlడ�pౖయ/oqrవl (op Ðమf* 9:30-31). 

QR '̄మ�� iాలమPలE Zాజ�మPను ప}నర�దÂZsంచుటక8 ¿ేయబghన ప<యత�మPల8 Uేవ}+ +బంధన 

కృపక8 మZ�క ఉUVహరణ అయP�న��. ప<జల8 అపనమ�కత5మPలE i�నWా�ార� iాబటÉ0  ఈ 

ప<యత�మPల8 �ఫలమయ���. iా+ Uేవ}+ కృప .̈ిరమP�ా +fuయPంghనU�, తUV5Zా ఆయన 

UేశమPను తర�Aాత ఐదు శ�Vబ�మPల zాటÄ భద<పర¿Vడ� మZsయP i�నWా�sం¿Vడ�, మZsయP ఆయన 

JK.ీ_య లTక iðoసు@ నందు �¼ా5సమP UV5Zా ప}నర�దÂZsWా@ ను అ+ Aా�ా� నమP ¿ే¼ాడ�. జ¡కZా� 12:10 ఈ 

Zానున� రªణను వZsûంచు �³VనమPను �నంgh: 

Gq°దు సంత��ాQR[దను Y�రÓషలNమ/ 9�ాసుల[దను కర\ణ oÔంG}ంచు 

ఆతyను (జÕÖ పన�ేయ/ ఆతyను o�ను క&మyQRం[�ెదను] (జ�కQా* 12:10). 

i�+� అనుAాదమPల8 ఇక9డ “ఆత�” అను మ�టక8 బదుల8�ా “ఒక ఆత�” అను పదమPను 

ఉప¶�sWా@ �. అ��ే “క8మ�Zsం¿ెదను,” లTక '̄(< GHషలE శ8ా/ ( +ַפָׁש ) అను i·oయ� పదమP, “ఆత�” 
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అను మ�ట�² కf ి ఉప¶�sంచబghనU�, మZsయP ఇU� Wా³VరణమP�ా Uేవ}+ ఆత�ను సూuసు@ ంU�. ఇAB 

ఆలEచనలను మనమP �"షయ� 32:15, మZsయP 44:3; �" '̄జÖ9ల8 39:29; మZsయP ¶ABల8 2:28, 

29లE చూWా@ మP. 

z<ా úన ఇ¼oా �æల8 Ñక9 చZsత< ARౖఫల�మP మZsయP +Znªణ�² +ంghయPన�U�. Uేవ}+ +బంధన 

Aా�ా� నమPల8 ఇ¼oా �æల8 Ñక9 అంyమ �జయమPను +శయపర¿V�. అ��ే ఇ¼oా �æల8 తరచు�ా 

తరమP ARంబgh తరమP Uేవ}+ �ద yర�గPబHటÄ ¿ేయPట, Aార� అ�³ేయతక8 కల8గP పZsణVమ�లను 

ఎదుZ�9నుటక8 UVZs�.ింU�. ఇ¼oా �æల8 Zాజ�మP Z¡ండ��ా �GH�sంచబghంU�, మZsయP Z¡ండ� GHగమPల8 

�VమP ¿ే.ిన zాపమPను బటÉ0  ¿ెరలE+i· ఈడ5బghన�. AాZs ¿ెర మP�s.ిన తర�Aాత, AాZs ప}నర�దÂరణ 

ప<యత�మPల8 �ఫలJKLయ���, ఎందుకంటÐ AాZs+ �%uంuన Aా+i· Aార� నమ�కమP�ా 

ఉండలTకzq య�ర�. అ�నను, Uేవ}+ +బంధన కృప బలమP�ా +fuయPంghనU�. మZsయP ఆ కృపలE, 

తన +బంధన UేశమPను �%uంచుటక8 ఆయన త´దక8 �æసును పంzాడ�. ఆ UేశమPలE i�ందర� 

ఆయనను JK.ీ_య�ా .ీ5కZsంu ఆU�మ సంఘమPలE+ సభP�ల[ౖయ��ర�. 

zాత +బంధనలE ఆత� సంఘమP�² UౖెవకృతమP�² వ�వహZsంuన �³VనమPను మనసు_లE 

ఉంచుi�+, ఇప}�డ� i�o త@  +బంధనలE+ +బంధన కృప ARౖప}క8 మన దృ®ి0+ y<ప}�UVమP. 

567 త8  'బంధన 

zాత +బంధనలE+ సంఘమP వల[QB, i�o త@  +బంధన సంఘమPలE �¼ా5సుల8 మZsయP 

అ�¼ా5సుల8 ఉQV�ర�. మZsయP, zాత +బంధనలE వల[QB, సంఘ సమ�జమP అం�V Uేవ}+�² +బంధనలE 

ఉన�U�. ఇందుమwలమP�ాQB i�o త@  +బంధన సంఘమPలE ఉన� అ�¼ా5సులను గwZs తరచు�ా ప<Wా@ �సూ@  

ఉంటÄంU�. ఉUVహరణక8, మత@� 13:24-30లE గPర�గPల8 మZsయP �Øధుమలను గwZs �æసు ¿ె ి�న 

ఉపమ�నమP, సంఘమPలE అ�¼ా5సుల8 ఉంటHర+ ఊ °̄సు@ ంU�, మZsయP �¼ా5సులమ+ ¿ెప}�i�నుAార� 

క�gV ర-hంపబడ+ అవiాశమP ఉంటÄంU� అ+ అU� '̄చZsసు@ ంU�. గల�. 5:4లE, ధర�¼ాస@ 9మP UV5Zా 

Àyమంత´ల8�ా �రబడ�టక8 ప<యy�ంచుAార� కృపక8 దూరమP ¿ేయబడ�Vర� అ+ z1ల8 

¿ెబPత´QV�డ�. ÒదటÉ y%y 1:19, 20 “�¼ా5సమను ఓడ బదÂల[ౖ” “Wా�Vను ¿ేyi· అప��sంచబghన” 

i�ందZs+ గwZs మ�టHr డ�త´ంU�. పZsïUVÂ త�లE zాfAాZ¡¢నAార� క�gV UVZsత ి� న±ంuzq �æ ప<మ�దమP 

ఉన�ద+ '̄(<. 6:4-6 '̄చZsసు@ ంU�. ఈ ఆలEచనల8 అ+� zాత మZsయP i�o త@  +బంధనలలE+ సంఘమP 

మధ� i�నWా�sంప}�ా ఉQV��. '̄(<. 10:26-29 సంఘమPలE ఉన� అ�¼ా5సులను గwZs మ�టHr డ� 

�³VనమPను �నంgh: 
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మనమ/ సత*మ/నుగhQR¬ అనుభవజÕÖ నమ/ 8n ంG}న తర\�ాత బ/G}kప¼రzకమ/6ా 

8ాపమ/ �ేÄినY�డల 8ాపమ/లక& బ� Yకను ఉండదు ... ఎవ_ౖెనను ½¾B 

ధరy~ాస? ×మ/ను 9QాకQRం4నY�డల ... క9కQRంపక&ండ �ా9 చంAించుదుర\ ... 

ఇట»© ండ6ా Gేవl9 క&మfర\9, 8ాదమ/లZÁ ZØC 0«�, Zqను పQRjదkపరచబడ�టక& 

mాధన���న 9బంధన రక?మ/ను అప(తC���నG}6ా ఎం4, కృపక& మhలమగ/ ఆతyను 

�రస�QRం4న�ాడ� ఎంత ఎక&��pౖన దండనక& 8ాతtC డ�6ా ఎంచబడ�న9 [క& 

ZÁచును? ( ÐÚC. 10:26-29). 

సంఘమPలE +శయమP�ా అ�¼ా5సుల8 ఉంటHర�, మZsయP Aార� త´దక8 Uేవ}+ �ర��ను 

ఎదుZ�9ంటHర�. అ��ే Uî+i· మPందు, Aార� +బంధన కృపను z{ ందుక8ంటHర�. AాZsi· “సత�మPను గwZs 

అనుభవజ6: నమP” ఉన�U�. Aార� “+బంధన రక@మP” UV5Zా ïU�Â ¿ేయబgV( ర�. మZsయP “కృపక8 

మwలమగP ఆత�” AాZsi· పZsచర� ¿ేసు@ ంU�. 

మన సంఘమPలలE+ ప<జలందర� �¼ా5సుల[ౖయPQV�ర� అ+ QBను ఆ±ంచుచుQV�ను. అ��ే 

మన �¼ా5సమP ఎల� ఉన�ను, మనమP Uేవ}+�² +బంధనలE ఉQV�మP అను Aాస@వమP పZsïUVÂ త� 

మనక8 i�ంత పZsమ�ణమPలE +బంధన కృపను అనుగo °̄Wా@ డ� అను అర̈మP+సు@ ంU�. ఇU� ర-hంచు కృప 

iాదు — ఆ కృప �¼ా5సుల i�రక8 ఏZా�టÄ¿ేయబghయPన�U�. అ�నను ఇU� క�gV కృప అయP�న�U�. 

అ�నప�టÉið, మనమP అ¶గP�లJKLయPన�ప}�డ� క�gV Uేవ}డ� చూప} అనుగoహమP మన 

Ì�తమPలను అ÷వృU�Â  ¿ే.ి మనమP ర-hంపబడ� అవiాశమPను ఇసు@ ంU�. 

రÛ̀ంపబడ9�ార\ Gేవl9ZÁ 9బంధనల, ఉండ�ట నుం_̀ పCUజనమ/ను 

8n ందుZqర\... అన6ా �ార\ దృశ*���న సంఘమ/ల, ABర\ 01రక& సభ/*లdౖయ/oqrర\ 

అ9 అర¦మ/. మQRయ/ దృశ*���న సంఘమ/ల, Gేవlడ� �ాక* బÏ ధన GqzQా, 

బ�Aి?సyమ/ మQRయ/ పCభ/వl బల©  అను సంmా�రమ/లను ఆచQRంచుట GqzQా తన 

సz��వమ/ను కనుపర\mా? డ�. ఈ ఆ�qరమ/లను 8ాట�ంచుట GqzQా, �ాQR0« 

బÏ ±}ంపబ_̀న �ాక*మ/ను (నుట GqzQా ఈ పCజల& పCUజనమ/ను 8n ందుZqర\. 

సంఘ oqయక&ల& �ాQR0« ఇచు¬ ÄBవలను �ార\ 8n ందుక&ంట�ర\... అంZే0ాదు6ా9, 

దృశ*���న సంఘమ/ల, — 019r 9గhడ���న QÞతtలల, — Gేవlడ� తన పCజలను 

సంరÛ̀mా? డ� అ9 క¨_q o�ను �ెబ/Zqను. �ార\ అ8ాయమ/ను ఎదుQ²�ను 

(షయమ/ల నుం_̀ ఆయన �ాQR9 0ా8ాడZqడ�... 0ాబట�£ , �ార\ ఆయనక& 

జ�ాబ/Gqర\లdౖయ/ంట�ర\. ఒకG}నమ/న �ార\ అo�క (షయమ/లక& జ�ాబ/ 

ఇవz�ాలÄియ/ంట»ంG}, అYZే అప^ట� వరక& �ార\ ఈ అదుßత���న ధన*తలను 
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ఆmాzG}mా? ర\, మQRయ/ oq ఆల,చన పC0ారం Gేవlడ� అ9r (ధమ/ల&6ా �ాQR9 

�ేర\టక& పCయ�rంచుచుoqrడ�, �ాQR0« బÏ ±}ంచుచుoqrడ�, �ాQR0« సు�ార?ను 

అంG}ంచుచుoqrడ�, ఆయనను నమ/yటక& మQRయ/ ఆయనను అనుసQRంచుటక& 

అవ0ాశమ/లను ఇచు¬చుoqrడ�, మQRయ/ �ార\ రÛ̀ంపబడ9�ాQR6ా ఉనrప^ట�0�, 

Gేవl9ZÁ 9బంధనల, ఉండ�ట అదుßత���న ఆ�Qాzద���య/నrG} అ9 క¨_q o�ను 

ఖ4¬తమ/6ా �ెబ/Zqను. 

—Z¡వ. JKLd ఒWq ;'� 

ఉUVహరణక8, సంఘమPలE GHగJKLయPన� ప<y ఒక9Zsi· కoమమP తప�క సుAార@ 

అందజÖయబడ�త´ంU�, Aార� మ�ర�మనసు_ z{ ంU� ర-hంపబడ�టక8 తర�ణమP క�gV ఇవ5బడ�త´ంU�. 

మZsయP Uేవ}డ� సంఘమP i�రక8 సమw °̄కమP�ా ఇచు కృపను, అన�ా మన �ZØధుల నుంgh 

iాప}దలను, మన భwలEక అవసరతలను �ర�టను, మన zాపమPలక8 భwలEక ±ª �షయమPనక8 

వuనప}�డ� Uîర7¼ాంతమPను కనుపరచు వంటÉAాటÉ+ మనమం�V పంచుi�నుచుQV�ను. అz{ . 9:31లE 

ఆU�మ సంఘమP Ñక9 ఒక ఉUVహరణను పZsగణ0ంచంgh, అక9డ ఇల� A<ా యబghయPన�U�: 

0ావlన యhదయ గ�లయ సమరయ Gేశమ/లందంతట సంఘమ/ 

Û�మf®వృG}koÔందుచు సమf±qనమ/ క�6Rయ/ం_ెను; మQRయ/ పCభ/వlనందు 

భయమ/ను పQRj Gqk తy ఆదరణయ/ క�6R నడ�చు01నుచు (స?QRంచుచుం_ెను 

(అ8n . 9:31). 

ఆత� కృప�² మన zాపమPలను కట0gh¿ే.ి, మనందZsið i�ంత వరక8 సమ�³VనమPను, బలమPను 

మZsయP zq < �V_హమPను అనుగo °̄Wా@ డ�. 

అం�ే�ాక, సంఘమP Ñక9 సహAాసమP UV5Zా పZsïUVÂ త� సంఘమPలE ఉన� ప<y ఒక9Zsi· 

పZsచర� ¿ేWా@ డ�. UV+లE సభP�లం�V  �<)ంచుటక8, ఒకZsi�కర� మద�త´+u స�యమP ¿ేసుi�నుటక8 

బలపర�Wా@ డ� మZsయP ప}Zsi�ల8��Vడ�. ఉUVహరణక8, +బంధన కృపలE అz{ . 2:44 మZsయP 2 i�Zsం<î. 

9:13, 14లE మనమP చూచునటÄr  సంఘమP వసు@ వ}లను మZsయP ధనమPను పంu ¤టÄ0 i�నుట క�gV 

GHగJKLయPన�U�. మZsయP ఎ=¤.ీ. 4:3లE z1ల8 A<ా .ినటÄr  మనమP ఒకZs�² ఒకరమP పంచుi�ను ఐక�త 

మZsయP సమ�³VనమP క�gV Uî+లE GHగJKLయPన�U�. మZsయP ఈ zాఠమPలE+ తర�Aాత GHగమPలలE 

మనమP చూడబö వ}చున�టÄr , Uî+లE ఆత� Ñక9 ఇతర కృపగల పZsచర�ల8 క�gV GHగJKLయPన��. 

సంఘమPలE పZsïUVÂ త� +బంధన కృప UV5Zా ¿ేయP Uౖెవకృత iార�మPలను మనమP 

పZsగణ0ం¿VమP iాబటÉ0 , ఆయన ఇuన లTఖనమP అను UౖెవకృతమPను ఇప}�డ� మనమP చూUV� మP. 
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ల4ఖనమ) 

లTఖనమP అQBకమంU� మ�నవ}లక8 అందుబHటÄలE ఉన�U�. అ��ే లTఖనమP మ�నAాé అంతటÉið 

బయల8పరచబడలTదు అ+ గPZs@ంచుట z<ా మPఖ�JKLయPన�U�. అU� �¼øషమP�ా Uేవ}+ +బంధQV 

సమ�జమPనక8 — అన�ా iðoసు@  సంఘమPనక8 — �¼øషమP�ా ఇవ5బghంU�. లTఖనమP Ñక9 Uౖెవ  �<ZÖ ిత 

మ�నవ రచ�తల8�ా పZsïUVÂ త� తన +బంధన సమ�జమPలE+ ప<జలను ఎను�క8QV�డ�. zాత 

మZsయP i�o త@  +బంధనలలE, Aార� తమ రచనలను సంఘమPనక8 అంU�ం¿Vర�. 

ఈ zాఠమPలE, సంఘమPలE పZsïUVÂ త� iార�మPను చూచుటలE మనక8 స�యమP ¿ేయP 

లTఖనమPలE+ మwడ� �షయమPల �ద మ�త<Jµ మనమP దృ®ి0 ¤డUVమP. ÒదటÉ�ా, ఆత� 

లTఖనమPను  �<ZÖ ించుటను గwZs మనమP మ�టHr డUVమP. Z¡ండవU��ా, లTఖనమPలE ఆత� Ñక9 ఐక� 

సంUేశమPను మనమP చూUV� మP. మZsయP మwడవU��ా, లTఖనమPలE సంఘమP i�రక8 ఆయన Ñక9 

+బంధన ఉUే�శ�మPను మనమP పZsôfUV� మP. ఆత�  �<రణ�² మనమP ఆరం÷UV� మP. 

9:;రణ 

“ �<రణ” అను పదమPనక8 “ఊదుట” అ+ అర̈మP. iాబటÉ0 , పZsïUVÂ త� మ�నవ రచ�తలను 

 �<ZÖ ిం¿Vడ� అ+ మనమP ¿ె ి�నప}�డ�, ఆయన తన మ�టలను AాZsలE+i· ఊUVడ� అను 

అర̈మP+చుచుQV�మP. ఇందుమwలమP�ాQB 2 y%y 3:16లE ఇల� A<ా యబghయPన�U�: 

Gౖె�ా��శమ/వలన క�6Rన పC�లNఖనమ/ 

పZsïUVÂ త� లTఖన రచనలను  �<ZÖ ింuన �³VనమPను గwZs, పZsïUVÂ త� మZsయP మ�నవ 

రచ�తల8 zq ®ింuన zాత<లను గwZs పంghత´ల8 �÷న�JKLన అ÷z<ా యమPలను కf�sయPQV�ర�. 

అ��ే Wా³Vరణం�ా, ఈ అ÷z<ా యమPలను మwడ� �GHగమPలలE మనమP చూడవచు. 

అQBక �మరÕQVత�క Aా�ఖ��తల8 మనమP “iాల�+క  �<రణ” అ+  ిలచుUV++ హత´@ క8ంటHర�. 

ఒక ��ప� ఆలEచన లTక అదుêతJKLన దృశ�మPను చూచుట UV5Zా ఒక క>?iార�డ� “ �<ZÖ ించబడ�” 

�ధమP�ాQB పZsïUVÂ త� మ�నవ రచ�తలను A<ా యPటక8  �<ZÖ ిం¿Vడ� అ+ Aార� నమP��Vర�. ఈ 

GHవనలE, Aాస@Aా+i· పZsïUVÂ త� లTఖనమPలE+ మ�టలను +యంy<ంచలTదు లTక పర�AB-hంచలTదు. 

iాబటÉ0 , లTఖనమPను Aాస@Aా+i· UV+ Ñక9 మ�నవ రచ�తలT A<ా ¼ార�. 

అQBకమంU� Wాంప<UV�క i¡¢«స@వ}ల8 మనమP “అQVలEuత  �<రణ” అ+  ిలచు అ÷z<ా యమPను 

హత´@ క8ంటHర�. ఈ దృ®ి0iìణమPలE, పZsïUVÂ త� మ�నవ రచ�తలను ఎంత�ా +యంy<ం¿Vడ� అంటÐ, 
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¸Zsi· లTఖనమPలE ఎల�ంటÉ సృజQVత�క zాల8పంప}ల8 లTవ}. ఈ అ÷z<ా యమPను i�+�Wార�r  

“¿ె ి�A<ా �ంచడమP” అ+ క�gV అంటHర�, ఎందుకంటÐ ఇU� మ�నవ రచ�తలను ఆత� AాZsi· ¿ె ి�న 

ఖuతJKLన మ�టలను A<ా .ిన స�యక8ల8�ా మ�త<Jµ చూసు@ ంU�. 

iాల�+క మZsయP అQVలEuత  �<రణక8 ÷న�మP�ా, బmౖeల8 మనమP “కర;న సంబంధJKLన  �<రణ” 

అ+  ిలచుUV++ ప<yzాU�సు@ ంU�. Uî++ “కర;న సంబంధJKLన” అ+ ఎందుక8  ిల8Wా@ ర� అంటÐ, ఇU� 

లTఖనమP Ñక9 మ�నవ రచ�తల Ñక9 Wా5GH�క రచQV ప<i·oయలను, AాZs W{ ంత ఆలEచనల8, 

పదమPల8 మZsయP వ�i·@త5మPలను ఉప¶�sసు@ ంU�. iాబటÉ0 , ఇU� అQVలEuతJKLనU� iాదు. అ��ే ఇU� 

iాల�+క  �<రణ క�gV iాదు, ఎందుకంటÐ పZsïUVÂ త� తనక8 నuన �షయమPల8 A<ా యPనటÄr  AాZs 

రచనలను నgh ిం¿Vడ� అ+, మZsయP అU� Aార� త ి�దమPల8 ¿ేయక8ంgV +AాZsంuంU� అ+ ఇU� 

�ెfయజÖసు@ ంU�. 2  �త´ర� 1:20-21లE  �త´ర�  �<రణను �వZsంuన �³VనమPను �నంgh. ఏమన�ా, 

ఒకడ� తన ఊహనుబట�£  �ెపl^టవలన లNఖనమ/ల, ఏ పCవచనమ/ను పlట£ద9 

áదట గ> ¡ంచు01నవలdను. ఏలయన6ా పCవచనమ/ ఎపl^డ�ను మనుషt*9 

ఇచâనుబట�£  కల&గలNదు 6ా9 మనుషt*ల& పQRjGqk తy వలన ABCQ�Aింపబ_̀న�ాQ�¸ 

Gేవl9 మhలమ/గ ప�0«QR (2 ABతtర\ 1:20-21). 

లTఖనమP Ñక9 మ�నవ రచ�తల Ñక9 zాత<ను లTక uత@మPను క�gV  �త´ర� 

yరస9ZsంచలTదు. లTఖనమP పZsïUVÂ త� UV5Zా కf�sనU� అ+, మZsయP పZsïUVÂ త� AాZs రచనలను 

నgh ిం¿Vడ� అ+ మ�త<Jµ అతడ� ¿ెబPత´QV�డ�. 

ఈ GHవనలE, పZsïUVÂ త� +జమP�ా లTఖనమP Ñక9 రచ�త అయP�QV�డ��ా+, iÖవలం 

ప}Zsi�ల8�Aాడ� మ�త<Jµ iాదు. మనమP ఇAB అ÷z<ా యమPలను 2 సమw�æల8 23:2; అz{ . 1:16, 

మZsయP 4:25; మZsయP '̄(<. 3:7 వంటÉ Aాక�GHగమPలలE క�gV చూWా@ మP. మZ�క ARౖప}న, ఇతర 

బmౖeల8 రచ�తల8 క�gV AాZs రచనలలE తమ W{ ంత వ�i·@గత zాల8పంప}లను, మZsయP �²gV�టÄలను 

సూuWా@ ర�. ల�iా 1:3లE ల�iా తన ప++ వZsûంuన �³VనమPను �నంgh: 

గనుక ¢క& ఉపGేãంపబ_̀న సంగతtల& 9శ¬యమ/6ా జQR6Rనవ9 ¢వl 

Zె�Äి01నుటక& �ాట�న9rట�9 áదటనుం_̀ తర4 పQRäా�రమ/6ా Zె�Äి019య/నr 

o�నును ¢ ABరట �ాట�9 గhQR¬ వర\స6ా ర4ంచుట య/క?మ9 Y�ం4�9 (ల¨0ా 

1:3). 

తన రచనలE పZsïUVÂ త� Ñక9 zాల8పంప}లను ల�iా yరస9ZsంచలTదు. అతడ� తన W{ ంత 

అవ�ాహన�² A<ా ¼ాడ� అ+, �Vను ¿ే.ిన పZs¼@ధన ఆ³VరమP�ా �షయమPలను న%దు ¿ే¼ాడ� అ+ 
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మ�త<ం అతడ� స�ష0మP ¿ేసు@ QV�డ� అం�ే. ఈ GHవనలE, ల�iా మZsయP లTఖనమP Ñక9 ఇతర మ�నవ 

రచ�తల8 గoంథకర@ల[ౖయPQV�ర��ా+, iÖవలం ¿ె ి�A<ా �ంచడమPలE స�యక8ల8�ా మ�త<Jµ లTర�. 

పQRjGqk తy మQRయ/ మfనవ రచYతల&, అన6ా లNఖనమ/ �క� రచYతల&, 

కరåన సంబంధ���న ABCరణల, క�Äి ప9 �ేmా? ర\. బ"ౖ$ల& రచYత �ాC య/చుండ6ా, 

పQRjGqk తy �ాQRZÁ కలÄి మ/ందుక& న_̀Aించుచుoqrడ�, మQRయ/ ఇపl^డ� 

మనమ/ Gేవl9 �ాక*మ/ అ9 AిలచుGq99 �ాC య/టక& బ"ౖ$ల& రచYతను 

పlQR01ల&^చుoqrడ�. 0ాబట�£ , G¥9ల, ఒక కలYక ఉనrG}, ఒక ఐక*త ఉనrG}, రచoq 

పC0«>యను న_̀Aించు పQRjGqk తy మQRయ/ ½¾B లNక Y�షయf లNక 8æల& వంట� 

లNఖన �ాస?(క రచYతల& అYన బ"ౖ$ల& గ>ంథకర?ల �క� కలYక ఉనrG}, ఒక 

సహ0ార కృ¾ి జర\గ/తtంG}, తGqzQా ఆతy మQRయ/ బ"ౖ$ల& రచYతల& క�Äి 

లNఖనమ/ను �ాC ~ార\. 

— gV. �¡o4 ఆ'. ఎfrస� 

ఇప}�డ�, లTఖనమం�V కర;న సంబంధJKLన  �<రణ కf�sయPన�ప�టÉið, ఆత� మ�నవ రచ�తల�² 

అQBక �ధమPల8�ా iార�మP ¿ే¼ాడ� అ+ మనమP ఒప}�iìAాf. బmౖeల8లE+ i�+� GHగమPల8 ¿ె ి� 

A<ా �ంచబghన��ా ఉన�టÄr  అ+ ిWా@ �, ఉUVహరణక8 �"షయ� 6:9, 10లE ఏ) ¿ెzా�లE Uేవ}డ� 

�"షయ�క8 �ెfయపర¿Vడ�. మZsయP +ర!మ. 31:18లE మనమP చదువ}నటÄr  Uేవ}డ� స5యం�ా తన 

హస@మPల�² పU� ఆజ:లను A<ా ¼ాడ� అ+ %®� ¿ెబPత´QV�డ�. అ�నను, లTఖన గoంథమPల8 Uేవ}డ� 

¿ే.ిన మZsయP ¿ె ి�న �షయమPలను గwZsన +ABU�కల[ౖయPQV�య+ మనమP గPర�@ ంచుiìAాf. అ� 

ఈ స+�ABశమPలను న%దు ¿ేయPటక8 మ�నవ రచ�తల8 A<ా .ిన గoంథమPల[ౖయPన��. iÖవలం Uేవ}+ 

నుంgh వuన పల8క8ల8 మ�త<Jµ కf�sయPన� గoంథమP లTఖనమPలE ఒకటÉ క�gV లTదు. 

లTఖనమPలE+ మZsi�+� GHగమPల8 iాల�+క  �<రణక8 దగ!ర�ా ఉన�టÄr  అ+ ిWా@ �, ఇ� 

రచ�తల8 భwలEక �షయమPలను పZsగణ0ంuన జ6: న Wా °̄త� గoంథమPల8. ఉUVహరణక8, WాJKతల8 

30:25-28 úమల8, uన� క8ంUేళAr , )డతల8 మZsయP బfr Ñక9 అనుU�న Ì�తమPలను గwZs 

మ�టHr డ�త´ంU�. ABస�లE úమల8 ఆ�రమPను సమక�ర�క8ంటH� అను జ6: నమP పZsïUVÂ త� 

అనుగo °̄.�@  మ�త<Jµ ల÷సు@ ంU� అ+ ఎవరN AాU�ంచర�! 

అ�నను, లTఖనమP Z¡ండ� �షయమPలను కనుపర�సు@ ంU�: ఒకటÉ, లTఖనమP Ñక9 మ�నవ 

రచ�తల8 ఆత� ¿ె ి�న మ�టలను A<ా యP స�యక8ల8 మ�త<Jµ iాదు. మZsయP Z¡ండ�, 

అప}�డప}�డ� iాల�+క  �<రణ వల[ అ+ ింuనప�టÉi· క�gV, సంఘమPనక8 Uేవ}+ Aాక�మPను 
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బయల8పరచుటలE, మZsయP ఆయన Ñక9  �<ZÖ ిత మ�నవ రచ�తల UV5Zా సంఘమP i�రక8 UV++ 

న%దు ¿ేయPటలE పZsïUVÂ త� ఎలrప}�డూ అQ×�న�మP�ా zాల8పంచుక8ంటHడ�. 

పZsïUVÂ త� లTఖనమPను  �<ZÖ ింuన �³VనమPను చూ¼ామP iాబటÉ0 , బmౖeల8లE ఆయన Ñక9 

z<ా ధ)క సంUేశమPను గwZs ఇప}�డ� మనమP మ�టHr డUVమP. 

సం?ేశమC 

లTఖనమP Ñక9 iÖంద< సంUేశమPను మనమP అQBక �ధమPల8�ా వZsûంచవచు. ఒక �ధమP�ా, 

UV++ మనమP మ�నవ సృ®ి0 , zాపమPలE+i· పతనమP, �%చన, మZsయP అంyమ మ °̄మపరచబడ� 

చZsత<�ా చూడవచు. లTక Uేవ}+ పటr  మ�నవ నమ�కమP మZsయP బHధ�తను గwZs మ�టHr డ�తÿ 

మZsంత కoమబదÂJKLన పదÂy+ మనమP అనుసZsంచవచు. AR.ి0B+స0' Cార0' iÖటi·జంలE+ మwడవ జAాబP 

¿ెబPత´న�టÄr : 

Gేవl9 గhQR¬, మQRయ/ మfనవl9 నుం_̀ Gేవlడ� ఆãంచు బ�ధ*తను గhQR¬ 

మfనవlడ� ఏ� నమfyల, లNఖనమ/ల& పC±qనమ/6ా బÏ ±}ంచుచుoqrY. 

లTక బmౖeల8 Ñక9 iÖంద< సంUేశమPను మనమP Uేవ}+ i�రక8  �<మ మZsయP z{ ర�గPAా+ i�రక8 

 �<మను గwZs �æసు ¿ె ి�న మ�టల దృCా0 2 iìo gÓకZsంచవచు. మత@� 22:37-40లE, �æసు ఇల� 

బö ³�ం¿Vడ�: 

అందు0ాయన “¢ ప¼రèహృదయమ/ZÁను ¢ ప¼Qాè తyZÁను ¢ ప¼రèమనసు´ZÁను ¢ 

Gేవl_ౖెన పCభ/వlను ABC�ంప వలdననునG}Y�. ఇG} మ/ఖ*���నG}య/ 

áదట�G}య/opౖన ఆజÖ. 9నుrవలd ¢ 8n ర\గ/�ా9 ABC�ంపవలdనను Q�ండవ ఆజÖయ/ 

Gq9వంట�Gే. ఈ Q�ండ� ఆజÖల& ధరy~ాస? ×మంతట�0«9 పCవక?లక&ను ఆ±qర��� 

య/నrవ9 అత9ZÁ �ెA�^ను (మత?Y 22:37-40). 

�æసు “ధర�¼ాస@ 9మP మZsయP ప<వక@ల8” అ+ ¿ె ి�నప}�డ�, ఆయన zాత +బంధన 

లTఖనమPల+�టÉ+ సూuం¿Vడ�. iాబటÉ0  మనమP zాత +బంధనను — పZsణVమమP�ా i�o త@  +బంధనను 

క�gV — Z¡ండ� ��ప� ఆజ:లను ఉప¶�sంu iìo gÓకZsంచవచు. 

అ��ే లTఖనమPలE పZsïUVÂ త� Ñక9 ప<³VనJKLన సంUేశమPను గwZs మనమP 

మ�టHr డ�నప}�డ�, మన మనసు_లE మZ�క �షయమP ఉంటÄంU� — అU� ఈ WాZాంశమPల+�టÉ+ 

కf�sయPన�UౖెయPంటÄంU�. ఈ WాZాంశమPలÀ� ప5Zs@�ా +బంధన ఆ³VZsతJKLన� అను �షయమPను 

ఆధు+క zాఠక8ల8 చూడలTకzq �Vర�. మZsయP ఇU� పZsïUVÂ త� సంఘమPనక8 ఇచు అత�ంత 
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z<ా మPఖ�JKLన సంUేశJKLయPన�U�. లTఖనమP ప<³VనమP�ా ఒక +బంధన పత<JKLయPన�U�. ఆయన�² 

మన అనుబంధమPను +ర5uంచు మZsయP వZsûంచు �³VనమPలలE అU� Uేవ}+ ఆయన +బంధన ప<జలక8 

బయల8పర�సు@ ంU�. అU� మన పటr  ఆయన కf�sయPన� +బంధQV దయను న%దు ¿ేసు@ ంU�. అU� 

ఆయన మన Ñద� నుంgh ఆ±ంచు మ�నవ Wా5)భi·@+ �వZsసు@ ంU�. మZsయP అU� మన అంyమ రªణ 

లTక ±ª�² స� మన �³ేయత లTక అ�³ేయత Ñక9 పZsణVమ�లను �ెfయజÖసు@ ంU�. ఏUో ఒక 

�ధమP�ా, లTఖనమPలE+ ప<y Aాక�GHగమP మDfక +బంధన బHధ�తలను QRరABర�త´ంU�. 

ఉUVహరణక8, మ�నAాé Ñక9 సృ®ి0 , పతనమP, �%చన మZsయP మ °̄మపరచబడ�టను 

గwZsన వృ�V@ ంతమPను ABUVంతABత@ల8 ¿ెప}�నప}�డ�, Aార� UV++ ప<y యPగమPక8 అనుసం³VనమP�ా 

ఇవ5బghన పల8 +బంధన +ర5హణలను ఉప¶�sంu ¿ెబP�Vర�. iాబటÉ0 , లTఖనమP Ñక9 సంUేశమPను 

మనమP ఈ షరత´లక8 అనుగPణం�ా వZsû.�@ , Wా³VరణమP�ా మనమP ఆUVమP, Q×వహº, అబH< �మP, 

%®�, UV¸దు మZsయP �æసు Ñక9 +బంధన +ర5హణలను పZsగణలE+i· �సుక8ంటHమP. మZsయP 

ఈ +ర5హణలలE ప<yU� Uేవ}+�² +బంధనలE ఉండ�ట Ñక9 అర̈మPను మనక8 బö ³�సు@ ంU�. 

AR.ి0B+స0' Cార0' iÖటi·జం లTఖన సంUేశమPను iìo gÓకZsంచు �³VనమPను మనమP 

పZsగణ0ంuనప}�డ�, అU� స5యం�ా Uేవ}+�² మZsయP ఆయన దయ�ద, మZsయP ఆయన ఆ±ంచు 

మ�నవ Wా5)భi·@ �ద — అన�ా +బంధన అనుబంధమPలE+ Z¡ండ� లªణమPల �ద — దృ®ి0 ¤డ�త´ంU� 

అ+ మనమP చూWా@ మP. మZsయP మత@� 22లE �æసు ¿ే.ిన �ధమP�ా బmౖeల8 సంUేశమPను మనమP 

iìo gÓకZsంచుటక8 ప<యy�ంuనప}�డ�, మనమP +శయమP�ా UV+ Ñక9 +బంధన స5GHవమPను 

గPZs@ంచక8ంgV ఉండలTమP. 

Uేవ}+  �<)ంచమను ఆజ: U�5�. 6:5లE ఉన�U�. ఆ అ³V�యమP తన ప<జల�² Uేవ}+ Ñక9 

+బంధన అనుబంధమPను గwZs ఒక అదుêతJKLన WాZాంశమPను అంU�సు@ ంU�. ÒదటÉ�ా, Uేవ}డ� AాZs�² 

¿ే.ిన Aా�ా� నమPల ప<iారం Aార� Uేవ}+ +బంధన జనుల[ౖయPQV�ర+ ఇU� ఇ¼oా �æల8క8 జ6: పకమP 

¿ేసు@ ంU�. Z¡ండవU��ా, ఇ¼oా �æల8ను ఐగPప}@  బH+సత5మP నుంgh �gh ించుటలE Uేవ}డ� చూ ిన Uౖె�క 

దయను అU� గPర�@ ¿ేసుక8ంటÄంU�. మwడవU��ా, Uేవ}+ +యమమPల+�టÉ+ +జ6��గల మZsయP 

 �<మగల హృదయమP�² zాటÉంచవల.ిన మ�నవ Wా5)భi·@ Ñక9 అవసరతను అU� ఉUV7 టÉసు@ ంU�. 

మZsయP QVల!వU��ా, Aార� ఆయన ధర�¼ాస@ 9మPను zాటÉంuన �"డల ఆయన ప<జల8 z{ ందుi�ను ��ప� 

ఆôZా5దమPలను, మZsయP ఆయన �ద yర�గPబHటÄ ¿ే.ిన �"డల Aార� z{ ందుi�ను EరJKLన 

¼ాపమPలను అU� �వZsసు@ ంU�. iాబటÉ0 , మనమP U�5�. 6:5క8 ¿ేర�i�+నప}�డ�, Uేవ}+  �<)ంచుటను 

గwZs ఇవ5బghన ఆజ:లE ఈ ఆలEచనలÀ� GHగJKLయPQV�య+ మనమP అర̈మP ¿ేసుiìAాf. 

మన ప¼రè మనసు´ZÁ, ఆతyZÁ మQRయ/ హృదయమ/ZÁ Gేవl9 ABC�ంపవలdన9 

మనక& ఆజÖ ఇవzబ_̀నపl^డ�, అG} మన é(తమ/లల,9 పC� ��గమ/ను 
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పC��(తమ/ �ేసు? ంG}. మQ²క మfటల,, G¥99 “[ సమస?మ/ZÁ Gేవl9 ABC�ంచు_̀” 

అ9 క¨_q అనువG}ంచవచు¬. మనZÁ 9బంధన �ేసు019న Gేవlడ� నమyకమ/6ా 

ఉండవలÄిన సమర^ణను మనక& ఇ�q¬డ�, మQRయ/ 9బంధనల, ��గమ/6ా 

మనక&, మనZÁ 9బంధన �ేÄిన Gేవl90« నమyకమ/6ా ఉండ� బ�ధ*త 

ఇవzబ_̀నG}... మQ²కమfటల,, మన మనసు´లZÁ, మన హృదయమ/లZÁ మQRయ/ 

మన 8Cా ణమ/లZÁ Gేవl9 ABC�ంచుట Gేవl9 పట©  మనమ/ చూపl 

నమyకతzమ/నక&, మQRయ/ Gేవl90« మనమ/ చూపl mాz�భ0«?0« 

పC�స^ందనY��య/నrG}. “పCభ/�ా, �êమ/ మf సమస?మ/ను ¢ 

మ/ందుంచుచుoqrమ/” అ9 మనమ/ Gేవl90« �ెబ/తtoqrమ/. 

— zాస0' ఒZా�� క�o F, అనుAాదమP 

మన z{ ర�గPAాZs+  �<)ంచమ+ ఇవ5బghన ఆజ: క�gV ప<³VనమP�ా +బంధన 

ఆ³VరJKLయPన�U�. �æసు �¼øషమP�ా లT¸. 19:18+ ఇక9డ ఉప¶�sం¿Vడ�. U�5�. 6 వల[, లT¸. 19 

క�gV Uేవ}డ� మZsయP ఇ¼oా �æల8 మధ� +బంధన అనుబంధమPను ఉUV7 టÉసు@ ంU�. “QBను � Uేవ}డQRౖన 

�"హ#Aాను” అను మ�ట ప}నZావృతమగPటలE మనమP �¼øషమP�ా Uî++ చూWా@ మP. ఇ¼oా �æల8నక8 

Uేవ}+�ా, ఆయన +బంధన సమ�జమంతటÉi· Aా� ి@  ¿ెంU�నU�. iాబటÉ0 , Uేవ}+ Zాజ�మPలE మన 

z{ ర�గPAాZs+ �²టÉ z1ర�ల8�ా  �<)ంచుటను �æసు ప}నర�UV7 టÉం¿Vడ�. మనమP ఒకZsQGకర� Uî�ంచుi�+, 

పగ మZsయP Uే5షమP వంటÉ �షయమPలను �సZs*ం¿Vf ఎందుకంటÐ, +బంధన సమ�జమP Ñక9 

ఆ³VరమP�ా Uేవ}డ� Uî+QB Wా¨  ిం¿Vడ�. 

లTఖన సంUేశమP అం�V Uేవ}+ +బంధన�² అనుబంధమP కf�sయPన�U�. మZsయP UV++ 

మనమP చZsత<�ా చూ.ిQV, లTక కoమబదÂ  ABUVంత¼ాస@ 9మP�ా చూ.ిQV, లTక Uేవ}+�² మZsయP మ�నవ}+�² 

సహAాసమPలE +వ.ించు ఒక ఆచరణVత�క �షయమP�ా చూ.ిQV ఇU� Aాస@వJKLయPన�U�. లTఖనమం�V 

Uేవ}+i· మ�నవ}+i· మధ� ఉన� +బంధన అనుబంధమP �ద ఆ³VరపghయPన�U�. మZsయP 

 �<ZÖ ించబghన లTఖనమPలE పZsïUVÂ త�, వ�i·@గతమP�ాను మZsయP Wామw °̄కమP�ాను Uేవ}డ� తన 

ప<జల�² కf�sయPన� ఈ సమర�ణ సంUేశమPను మరల� మరల� ఉUV7 టÉం¿Vడ�. 

పZsïUVÂ త� Uౖెవకృత iార�JKLన లTఖనమPను ఇప�టÉ వరక8  �<రణ మZsయP +బంధన సంUేశమP 

దృCా0 2 పZsôfం¿VమP iాబటÉ0 , ఇప}�డ� ఉUే�శ�మPను చూUV� మP. 
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ఉ?ేEశFమC 

లTఖనమP +బంధన సంబంధJKLనU� అనునU� పZsïUVÂ త� Ñక9 iÖంద< సంUేశమP అయP�న�U� 

అ+ చూ¼ామP iాబటÉ0 , ఇప}�డ� లTఖనమP Ñక9 మPఖ� ఉUే�శ�మP క�gV +బంధన సంబంధJKLనU� అ+ 

గPర�@ ంచుiìAాf. లTఖనమP పZsïUVÂ త� UV5Zా  �<ZÖ ించబghనU� iాబటÉ0 , మ�నవ రచ�తల ఉUే�శ�మPల8 

క�gV ఎలrప}�డూ ఆత��² సమ�yంuన� అ+ మనసు_లE ఉంచుi�నుట ¿Vల� z<ా మPఖ�JKLయPన�U�. 

మZsయP Uî++ గwZs సూటÉ�ా ప<Wా@ �ంచబghన స̈లమPలను చూసూ@  ఈ ఐక� ఉUే�శ�మP +బంధన 

అనుWారJKLనU� అ+ మనమP +Zా¨ Zsంచవచు. 

ఆత� ఆయన +బంధన ఉUే�శ�మPలను బయల8పరuన QVల8గP �³VనమPలను మనమP 

చూUV� మP. ÒదటÉ�ా, UV+ Ñక9 రచ�తల8 మZsయP Aాస@�క ¼@o తల8 Uేవ}+ +బంధన సమ�జమPలE 

సభP�ల[ౖయPQV�ర� అ+ లTఖనమP గPZs@సు@ ంU�. 

-బంధన సమFజమ) 

Uేవ}+ +బంధన ZాయబHర�ల8�ా ప+¿ే.ిన అz{ స@ల8ల8 మZsయP ప<వక@ల8 i�o త@  +బంధనను 

A<ా ¼ార�. Uేవ}+ ప<జలను ఆయన +బంధనక8 బHధు�ల8�ా ¿ేయPట UV+ ప+ అయP�న�U�. అం�ే�ాక, 

అQBక i�o త@  +బంధన పy<కల8, మZsయP ప<కటన గoంథమP, i�+� z<ా ంతమPలలE ఉన� AాటÉ Ñక9 

¼@o తలను సంఘమPల8 అ+  ిల8Wా@ �. '̄(< పy<క UV+ Ñక9 ¼@o తలను గwZs �ెfయపరచదు iాబటÉ0  

అU� ఒక )న��ంప} అయP�న�U�. అ��ే అU� క�gV సంఘమPనక8 A<ా యబghనU� అ+ 

సూuంచుటక8 UV+ uవZs GHగమPలE క�gV అ÷AాదమPల8 ఉQV��. ÒదటÉ ¶�ను పy<క UV+ 

Ñక9 ¼@o తలను �¼øషమP�ా గPZs@ంచదు�ా+, ¼@o తల8 i¡¢«స@వ}ల[ౖయPQV�ర� అ+ మ�త<ం ¿Vల� స�ష0మP�ా 

సూuసు@ ంU�. ÒదటÉ మZsయP Z¡ండవ y%y, �త´, 2 మZsయP 3 ¶�ను పy<కల8 �¼øషమP�ా 

వ�క8@ ల i�రక8 A<ా యబghన�. అ��ే అ� క�gV �స@ ృతJKLన సంఘమP i�రక8 A<ా యబghనటÄr  AాటÉ 

రచ�తల8 ఉUే�±ంuనటÄr  AాటÉలE ఆ³VరమPల8 ఉQV��, మZsయP i�o త@  +బంధనలE AాటÉ+ ¿ేర�ట ఈ 

�షయమPను ర�Ëవ} ¿ేసు@ ంU�. <�¶=ిల�ను AాటÉ Ñక9 z<ా థ)క గo H̄త�ా �ెల8ప} ల�iా మZsయP 

అz{ స@ల8ల iార�మPలలE క�gV ఇల�ంటÉUే జర�గPత´ంU�. మZsయP స5యం�ా సుAార@ Ñక9 

Wా °̄త�మP, మZsయP గoంథమPల+�టÉలE ఇవ5బghన ఆజ:ల8, మత@�, మ�ర�9 మZsయP ¶�ను 

Ñక9 Aాస@�క ¼@o తల8 సంఘమP అయP�న�U� అ+ AాU�Wా@ �. 

అవ}ను, zాత +బంధనలE క�gV UV+ Ñక9 +బంధన ¼@o తలను గPZs@ంచు అQBక కథనమPల8 

ఉQV��. అQBకమంU� ప<వక@ల8 తమ ¼@o తలను �¼øషమP�ా యwUV లTక ఇ¼oా �æల8�ా గPZs@ం¿Vర�. 

మZsయP అన� UేశమPల�² మ�టHr ghన ప<వక@ల8 క�gV — అన�ా ఒబUV�, ¶QV మZsయP నహIమP 

వంటÉ Aార� క�gV — తమ గoంథమPలను Uేవ}+ +బంధన జనులక8 A<ా ¼ార�. zాత +బంధన Uేవ}+ ప<జల 
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i�రక8 A<ా యబghనU� అ+ ZØమ�. 9:4 మZsయP అQBక ఇతర i�o త@  +బంధన Aాక�GHగమPల8 AాU�Wా@ �. 

మZsయP zాత +బంధన ¼@o తల8 Uేవ}+ +బంధన సమ�జJKLయPQV�ర� అనుటక8 అQBక ఇతర సూచనల8 

క�gV ఉQV��. U�5�. 4:8లE %®� పfi·న మ�టలను పZsగణ0ంచంgh: 

మQRయ/ o�డ� o�ను [క& అప^6Rంచుచునr Yë ధరy~ాస? × మంతట�ల, నునr 

కట£డల&ను ¢�(ధుల&నుగల 6²ప^ జన�êG}? (G}zì. 4:8). 

ధర�¼ాస@ 9మPను కf�sయPండ�ట ఇ¼oా �æల8ను ఇతర UేశమPల నుంgh వ��V�సపరuంU� అ+ %®� 

.¤ల�¿Vడ�. Aార� మ�త<Jµ Uేవ}+ +బంధన ప<జల8 iాబటÉ0  Aార� మ�త<Jµ Uేవ}+ ధర�¼ాస@ 9మPను 

z{ ందుక8QV�ర�. +ర!మ. 24:1-12లE మనమP ఇUే ఆలEచనను కను��ంటHమP. అక9డ, పU� ఆజ:ల8 

మZsయP +బంధన గoంథమP Uేవ}+�² ఇ¼oా �æల8 Ñక9 +బంధన అనుబంధమPనక8 ప<�ే�i·ంచబghన��ా 

ఉQV�య+ %®� ¿ెzా�డ�. 

+బంధన ¼@o తల8 2 ZాËల8 22, 23లE క�gV స�ష0మP�ా క+ ిWా@ ర�, అక9డ యwUV Zాజ¡ౖన 

¶®ీయ� Uేవ}+�² ఇ¼oా �æల8 Ñక9 +బంధనను నూతనపర¿Vడ�. ఈ అ³V�యమPలలE, °̄*9య� 

ప<వక@ UేAాలయమPలE “ధర�¼ాస@ 9గoంథమP”ను కను��QV�డ�. ఇU� U�5�¶పUేశiాండమP అయP�న�U� 

అ+ అQBకమంU� పంghత´ల8 నమP��Vర�. స�ష0మP�ా, అU� అQBక సంవత_రమPల zాటÄ మర�గPన ¤ట0బgh 

+రrª�మP ¿ేయబghంU�. అతడ� ఆ గoంథమPను చU��నప}�డ�, అతడ� UV+లE+ +బంధన 

అంతZాêవమPలను గo °̄ంu, UV++ ¶®ీయ� ZాË Ñద�క8 పంzాడ�. మZsయP ¶®ీయ� ఆ 

గoంథమPను చU��నప}�డ�, అతడ� ఆ గoంథమPను ఇ¼oా �æల8 సమwహమP మధ� — అన�ా zాత 

+బంధన సంఘమP మధ� — చదువ}తÿ స�ంU�ం¿Vడ�. UV++ “+బంధన గoంథమP” అ+  ిలచుట UV5Zా 

అతడ� UV+ Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPను ఉUV7 టÉం¿Vడ�. మZsయP అతడ�, అత+ ప<జల8 UV+లE+ 

+యమమPలను zాటÉంచునటÄr  అతడ� ప}నః సమర�ణ ¿ేసుక8QV�డ�. 2 ZాËల8 2:2-3లE ఈ కథనమP 

�నంgh. 

[U¾ీయf] �ార\ (నుచుండ6ా, Y�హ� �ామంG}రమందు Gొర0«న 9బంధన 

గ>ంథమ/ల,9 మfటల9rట�9 చG}(ం�ెను. Qాc ... Y�హ� �ా మfరÈమ/లయందు 

నడ4, ఆయన ఆజÖలను కట£డలను ~ాసనమ/లను ప¼రèహృదయమ/ZÁను 

ప¼Qాè తyZÁను 6�¸019, Yë గ>ంథమందు �ాC యబ_̀య/నr 9బంధన సంబంధ���న 

మfటల9rట�9 Äి¦రపరచుదుమ9 Y�హ� �ా స9r±}9 9బంధన�ేయ6ా జనులందర\ 

ఆ 9బంధనక& సమy�ం4QR (2 Qాcల& 23:2-3). 
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లTఖనమPలE ఆత� Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPను కనుపరచు Z¡ండవ రకJKLన లTఖన GHగమPల8 

Uేవ}+ Uౖె�క దయను చూప}టక8 A<ా యబghన Aాక�GHగమPల[ౖయPన��. 

$ేవD- దయ 

మనమP ఇంతక8 మPందు ¿ె ి�నటÄr , Uేవ}+ +బంధనలE మwడ� మDfకJKLన �షయమPల8 

ఉQV��: Uేవ}+ Uౖె�కJKLన దయ; ఆయన ఆ±ంచు మ�నవ Wా5)భi·@; �³ేయత మZsయP అ�³ేయతక8 

కల8గP పZsణVమ�ల8. ¸టÉలE ఒకUV++ బmౖeల8 రచ�త తన ఉUే�శ�మP�ా ప<Wా@ �ంuనప}�డ�, అతడ� 

ఆయన ప<జల�² Uేవ}డ� ¿ే.ిన +బంధనను �వZsంచ�ØZాడ�, +Zా¨ Zsంచ�ØZాడ�, లTక ఉUV7 టÉంచ�ØZాడ�. 

iðర@నల8 102:17-18 Uేవ}+ Uౖె�కJKLన దయను గwZs మ�టHr డ� �³VనమPను �నంgh: 

[Y�హ� �ా] G}క&�లN9 దQRదుC ల 8Cా ర¦న 9QాకQRంపక �ాQR 8Cా ర¦న�pౖపl �QR6Rయ/oqrడ�. 

Y�హ� �ాను ÄB(ంచుట0�¸ జనమ/ల&ను Qాజ*మ/ల&ను క¨ర¬బడ�నపl^డ� (0�ర?నల& 

102:17-18). 

ఇక9డ మ�టHr డ� వ�i·@ స�యమP i�రక8 ARదక8చుQV�డ� అ+, మZsయP అతడ� క+కరమP, దయ 

మZsయP �%చన i�రక8 Uేవ}+ ARౖప} చూ¿Vడ� అ+ iðర@నల8 102 Ñక9 QBపథ�మP సూuసు@ ంU�. 

అతడ� లEకమP �ద ��ప� చకoవZs@�ా Uేవ}+ గPZs@ంu, తన అవసరతలను �రమ+ Uేవ}+ అgh�ాడ�. 

భ�ష�) తరమPల8 క�gV Uేవ}+ దయను చూu ఆయనను సు@ yంచునటÄr  Uేవ}డ� తనను �%uంuన 

�³VనమPను భ�ష�) తరమPల AాZsi· ¿ెప}�ట ఈ iðర@న Ñక9 ఉUే�శ�JKLయPన�U�. మZsయP Uేవ}+ 

దయను గPZs@ంచుట i�రక8 ఇవ5బghన ఈ  ిల8ప} +బంధQVత�కJKLనU�. ల�iా సుAార@ Ñక9 పZsచయ 

GHగJKLన 1:3-4లE క�gV మనమP Uేవ}+ దయను చూWా@ మP, అక9డ ల�iా ఇల� A<ా ¼ాడ�: 

గనుక ¢క& ఉపGేãంపబ_̀న సంగతtల& 9శ¬యమ/6ా జQR6Rనవ9 ¢వl 

Zె�Äి01నుటక& �ాట� న9rట�9 áదటనుం_̀ తర4 పQRäా�రమ/6ా Zె�Äి019య/నr 

o�నును ¢ ABరట �ాట�9గhQR¬ వర\స6ా ర4ంచుట య/క?మ9 Y�ం4�9 (ల¨0ా 

1:3-4). 

Uేవ}డ� తన క8మ�ర�+ నZావ�VZs�ా, మన పªమPన z<ా య±త@  మరణమPను అనుభ�ంచుటక8, 

మనమP Ì�ంచునటÄr  మరణమPలE నుంgh yZs�s లTచుటక8, మZsయP మన JK.ీ_య�ా లTక iðoసు@ �ా 

పరలEకమPనక8 ఆZØహణమగPటక8 పంzాడ� అనునU� ల�iా సుAార@ Ñక9 iÖంద< సంUేశJKLయPన�U�. 

Uî+ కంటÐ ఉన�తJKLన Jµల8 మZsయP దయ లTదు! iాబటÉ0 , ఈ సత�మPలను �ెల8సుi�నుటలE 

<�¶=ిల�క8 స�యమP ¿ేయPటక8 ల�iా A<ా .ినప}�డ�, i�ంత వరi¡¢QV Uేవ}+ దయను గwZs 
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�ెfయపరచుట అత+ ఉUే�శ�JKLయPంgెను. మZsయP Uî+లE, ఈ ప}స@కమP i�రక8 ఆత� Ñక9 +బంధన 

ఉUే�శ�మPను మనమP చూడవచు. 

Uî++ zq fన మZsయP సూటÎౖన �³VనమPలE, ¶�ను 20:30-31లE, iðoసు@ ను తన సుAార@ 

Ñక9 ఉUే�శ�మP�ా ఉంu అz{ స@ల8gౖెన ¶�ను క�gV Uేవ}+ దయను ప<Wా@ �ం¿Vడ�. అతడ� ఇల� 

A<ా ¼ాడ�: 

Y�సు Gేవl9 క&మfర\_ౖెన 0�>సు?  అ9 [ర\ నమ/yనట»© ను, న�y ఆయన 

oqమమందు éవమ/ 8n ందునట»© ను ఇ( �ాC యబ_ెను (U�ను 20:30-31). 

తనక& ఎంZÁ (ల&�pౖన ఒక ÄBవక&9 బ�గ/�ేయమ9 ఒక ~ాZq±}ప� Y�సును అ_̀6Rన 

(షయమ/ను మనమ/ ల¨0ా 7ల, చదువlZqమ/, మQRయ/ Y�సు ఒక మfట 

పల&క6ా ఆ ÄBవక&డ� బ�గ/ప_qï డ�. అG} జQR6Rన �pంటo�, oqYëను 6ా> మమ/ వదJ  

Y�సు ఒక సమf±} ఊQ�6Rంపlక& ఎదుర\�pళð© టను గhQR¬ మనమ/ చదువlZqమ/, 

అక�డ తన క&మfర\9 �క� మరణమ/ను బట�£  ఒక (ధవQాల& బహÂ6ా 

(లAించుటను ఆయన చూ~ాడ�, మQ²కmాQR, ఒక� మfట ప�0«, Y�సు ఆ 

యñవzను9 మరణమ/ల, నుం_̀ లN8ాడ�... 0ాబట�£ , ఇG} Y�సు ఎవQ· చుపl�ంG}, 

0ా9 Gేవl9 Qాజ*మ/ పlనర\దkరణక& సంబం±}ం4నG} అ9 క¨_q ఆయన �ేÄిన 

ఆశ¬ర*0ార*మ/ల& Zె�యజ�mా? Y, ఈ ÄBవక&డ� మQRయ/ (ధవQా� క&మfర\డ� 

తమ క&ట»ంబమ/లల,90« పlనర\దkQRంచబ_qï ర\, సzరÓపమ/ల&6ా �ార\ 

బ�ధ*తలల,90« పlనర\దkQRంచబ_qï ర\, �ార\ �QR6R తమ పనులల,90« �pళ©గ�6ార\, 

�ార\ Gే�ాలయమ/నక& �QR6R�pò© Gేవl9 ఆQా±}ంచగ�6ార\, �ార\ మQ²కmాQR తమ 

సమfజమ/ల, తమ వంతt ZÁ_q^ట»ను ఇవzగ�6ార\. 0ాబట�£ , Y�సు �ేÄిన 

ఆశ¬ర*0ార*మ/ల& Y�సు ఎవQ· అ9 మfతC�ê చూపlటలNదు6ా9, ఆయన 6²ప^ 

కృపను మQRయ/ దయను, పlనర\దkQRంచు దయను క¨_q చూపlచుoqrY. 

gV. �¡o4  ¤Zno 

�æసు ¿ే.ిన ఆశర� iార�మPల8 Uేవ}+ దయక8 ఉUVహరణల[ౖయPQV��. ఆయన ZØగPలను 

మZsయP క8ంటÉAాZs+ బHగP¿ే¼ాడ�. ఆయన ఆకf��+నAాZsi· ఆ�రమP+¿Vడ�. ఆయన దయ�మPలను 

పటÉ0నAాZs+ బHగP¿ే¼ాడ�. ఆయన మృత´లను లTzాడ�. క8r ప@ ం�ా, Uేవ}+ భwలEక Zాజ� ఆôZా5దమPల 

మPందు ర�u+ ఆయన ప<జలక8 ఇ¿Vడ�. ఈ దయ� iార�మPలక8 ప<జల8 ¶గP�ల8iార�, మZsయP 
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అనర�J ల8, మZsయP అQBక సందరêమPలలE AాటÉ+ z{ ందుi�+నAార� AాటÉ i�రక8 అడ�గQBలTదు. అ� 

స5చమP�ా Uేవ}+ దయ, మంuతనమP మZsయP క+కరమPలE నుంgh ప<వ °̄ం¿V�. 

ఆయన క8మ�ర�+ UV5Zా కల8గP రªణలE+i· మనమP ఆకZs�ంచబడ�నటÄr  Uేవ}+ దయను 

చూప}ట ¶�ను Ñక9 ఉUే�శ�JKLయPంghనU�. లTఖనమం�V పZsïUVÂ త� UV5Zా  �<ZÖ ించబgెను అ+ 

మనమP జ6: పకమP ¿ేసుక8న�ప}�డ�, ఈ Aాక�GHగమP ఆత� Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPక8 ఏ �ధం�ా 

మద�త´+సు@ ంUో చూచుట అంత కష0మP అ+ ించదు అ+ మనమP జ6: పకమPంచుiìAాf. 

ఆత� Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPను కనుపరచు మwడవ రకJKLన Aాక�GHగమP మ�నవ Wా5)భi·@ 

�ద దృ®ి0 ¤డ�త´ంU�. 

మFనవ JాLMభOPQ 

అQBకWార�r , A<ా యPట i�రక8 బmౖeల8 రచ�తల8 తమ ఉUే�శ�మPలను వ�క@పరuనప}�డ�, Aార� 

మ�నవ Wా5)భi·@+ ప<Wా@ �Wా@ ర�. Aార� తమ zాఠక8లక8 చZsత<ను గwZs �ెfయజÖయPటక8, లTక AాZs 

జ6: నమPను మZsయP ఆనందమPను  ¤ంz{ ంU�ంచుటక8 A<ా యలTదు. ఆత�  �<రణ UV5Zా, తమ zాఠక8ల8 

Uేవ}+i· �³ేయPల8 iాAాల+ ప}Zsi�ల8�టక8 Aార� A<ా ¼ార�. ZØమ� 1:5లE z1ల8 A<ా .ినటÄr �ా: 

ఈయన oqమమ/ 9�త?మ/ సమస?  జనుల& (~ాzసమ/నక& (±ేయ/లగ/నట»©  

ఈయనGqzQా �êమ/ కృపను అ8n స?లతzమ/ను 8n ంG}�� (Q·మf. 1:5). 

మZsయP 2 y%y 3:16లE అతడ� ¿ె ి�నటÄr : 

Gౖె�ా��శమ/వలన క�6Rన పC�లNఖనమ/ ఉపGేãంచుటక&ను, ఖం_̀ంచుటక&ను, 

తపl^G}దుJ టక&ను, ¢�యందు ãÉ�ేయ/టక&ను పCUజనకర��� య/నrG} (2 

�½� 3:16) 

మనమP నమ�కమP�ా ఎల� ఉంgVలE, Uేవ}+ అరJతలక8 అనుగPణం�ా ఎల� Ì�ం¿VలE బmౖeల8లE 

ఉన� ప<y Aాక�GHగమP మనక8 బö ³�సు@ ంU�. మZ�క మ�టలE, మ�నవ Wా5)భi·@ i�రక8 మనమP 

కf�sయPన� +బంధన బHధ�తను ప<y Aాక�GHగమP మనక8 బö ³�సు@ ంU�. ఈ ఆలEచన U�5�. 29:29లE 

క�gV ¿Vల� స�ష0మP�ా కనబడ�త´ంU�, అక9డ ఇల� A<ా యబghయPన�U�: 

రహస*మ/ల& మన Gేవl_ౖెన Y�హ� �ాక& �ెందును. అYZే మనమ/ ఈ ధరy~ాస? × 

�ాక*మ/ల9rట� ననుసQRం4 నడ�చు01నునట»©  బయల&పరచబ_̀న( Y�ల© పl^డ� 

మన(య/ మన సంత� �ాQR(య/నగ/న9 �ెపl^దుర\ (G}zìUపGేశ0ాండమ/ 

29:29). 
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1 ¶�ను 2:1లE+ ఈ మ�టలలE క�gV UV++ మనమP చూWా@ మP: 

oq 4నrAిల© లfQా, [ర\ 8ాపమ/ �ేయక&ండ�ట0�¸ Yë సంగతtలను [క& 

�ాC య/చుoqrను (1 U�ను 2:1). 

i�+� ¿Øటr , '̄చZsకల8 ¿Vల� �¼øషమP�ా ఇవ5బghన�. ఉUVహరణక8, భ�ష�) UేAాలయమP 

Uేవ}ghచు �¼øషతలను అనుసZsంu +Zs�ంచబడ�త´ంU� అను +శయత+చు ఉUే�శ�మP i�రక8 

�" '̄జÖ9ల8 43:11 A<ా యబghనU�. మZsయP 1 i�Zsం<î. 5:11లE, iðoసు@ ను నమP�చుQV�మP అ+ 

¿ెప}�i�నుచు, అQRౖyకమP�ా Ì�ంచుAాZs�² i�ZsంథులE+ i¡¢«స@వ}ల8 సంబంధమPల8  ¤టÄ0 i�నక8ంgV 

ఉండ�టక8 z1ల8 A<ా ¼ాడ�. 

ఇప}�డ�, Uేవ}డ� ఆయన సంఘమP నుంgh ఆ±ంచు మ�నవ Wా5)భi·@ iÖవలం బHహ� �³ేయత 

మ�త<Jµ iాదు అ+ మనమP ఉUV7 టÉం¿Vf. లTఖనమందంతటH, +జJKLన +బంధన నమ�కత5మP 

+జ6��గలU� మZsయP హృదయప5ర5కJKLనU� అ+, మZsయP Uేవ}+  �<మ UV5Zా ప}Zsi�ల�బడ�త´ంU� 

అ+ ఆత� స�ష0మP ¿ే¼ాడ�. U�5�. 6:1-6లE ఉన� మ�టలను పZsగణ0ంచంgh: 

... [క& బÏ ±}ంపవలdన9 [ Gేవl_ౖెన Y�హ� �ా ఆజÕÖ Aిం4న ధరyమంతయ/ అన6ా 

కట£డల& (ధుల& ఇ�� ... ¢ ప¼రèహృదయమ/ZÁను ¢ ప¼Qాè తyZÁను ¢ 

ప¼రèశ0«?ZÁను ¢ Gేవl_ౖెన Y�హ� �ాను ABC�ంపవలdను. o�డ� o�ను ¢0ాజÕÖ Aించు ఈ 

మfటల& ¢ హృదయమ/ల, ఉండవలdను (G}zì. 6:1-6). 

ఈ Aాక�GHగమPలE మత@� 22:37లE �æసు ఉపUే±ంuన వచనమP — అన�ా ఆయన 

“మPఖ�JKLన ఆజ:” అ+  ిలuనU� — ఉన�U�. మZsయP ధర�¼ాస@ 9మP మన హృదయమPల �ద 

A<ా యబgVf అను ఆలEచన�² ఇU� మPగPసు@ ంU�. 

 �<మగల Uేవ}డ� అనునU� iÖవలం ఒక GHవన మ�త<Jµ iాదు,మZsయP ఒక �³ేయత �షయమP 

మ�త<Jµ iాదు. UV+లE Z¡ండూ ఉQV��. అU� Uేవ}+ పటr  నమ�కత5మP మZsయP Wా5)భi·@ 

అయP�న�U�, మZsయP ఆయన ఆజ:లక8 హృదయప5ర5క �³ేయతలE వ�క@పరచబghనU�. U�5�. 11:13, 

మZsయP 30:1-6; మZsయP �"హ#ష´వ 22:5 వంటÉ ¿Øటr   �<మను గwZsన ఇల�ంటÉ �వరణQB మనమP 

కను��ంటHమP. ¶�ను 14:15లE �æసు ¿ె ి�న మ�టల8 �నంgh: 

[ర\ ననుr ABC�ం4నY�డల oq ఆజÖలను 6�¸01ందుర\ (U�ను 14:15). 

ఈ  �<ZÖ ిత మ�నవ రచ�తల UV5Zా పZsïUVÂ త� సంఘమP�² మ�టHr డ�చుండ�ా, Uేవ}+ i�రక8 

 �<మ అను ఆజ:ను మ�త<Jµ మనమP zాటÉం¿Vల+ ఆయన ఎన�డ� ఉUే�±ంచలTదు. బదుల8�ా, Uేవ}+ 
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�"డల  �<మను వ�క@పరచుటక8 i�నWా�sంప}�ా ప<y +బంధన అవసరతను మనమP అర̈మP ¿ేసుiìAాల+ 

అయన ఆ±ం¿Vడ�. 

మనమ/ ఆయనక& ఎందుక& (±ేయత చూపlతtoqr½ Gేవlడ� 9శ¬యమ/గ 

గమ9mా? డ�, మQRయ/ మనమ/ ఆయనను ABC�ంచుచునrందు వలన మనమ/ 

ఆయనక& (±ేయత చూ8ాల9 అయన 9జమ/6ా ఆãంచుచుoqrడ�. ఒక వ*0«? 

ఇతర\లక& (±ేయత చూపlటక& 019r 0ారణమ/ల& మfతC�ê ఉంట�Y. �ాట�ల, 

ఒకట� ãÛ̀ంపబడZqమ/ అను భయం; అన6ా అ(±ేయత వలన కల&గ/ 

పర*వmానమ/లను మనమ/ అనుభ(ంచుటక& ఆãంచమ/... మQ²క 0ారణమ/ 

ఏ�టంట�, మనమ/ (±ేయత చూAిన Y�డల మనమ/ ఏGో ఒకట� mా±}mా? మ/ అo�, 

ఎంZÁ 01ంత సం8ాG}ంచుక&ంట�మ/ అo� ఆల,చన... అYనను, మనమ/ ఏ mా¦ Yల, 

క¨_q, మQRమ/ఖ*మ/6ా మన రÉణ (షయమ/ల, మనమ/ సం8ాG}ంచుక&oqrమ/ 

అను ��వన మనమ/ క�6Rయ/ం_qల9 Gేవlడ� ఆãంచడ�. 0ాబట�£ , ఇG} మనలను 

ABC�ంచుటక& పlQR01ల&^తtంG}, మQRయ/ ABCమZÁ ఆయనక& (±ేయ/లగ/నట»©  

�ేసు? ంG}. Y�సు ఈ (షయమ/ను స^ష£మ/ �ే~ాడ�. “[ర\ ననుr ABC�ం4నY�డల, 

oq ఆజÖల& 6�¸01ందుర\. [ర\ ననుr ABC�ంచుచుoqrర\ 0ాబట�£ , oqక& (±ేయ/ల& 

0ా�ాల9 o�ను 0¤ర\చుoqrను” అ9 ఆయన �ెబ/తtoqrడ�. ఎందుకంట� [ర\ 

ABCమZÁ (±ేయత చూAినపl^డ�, [ర\ [ గ/QRం4 మfతC�ê ఆల,చన �ేయర\. 

భయమ/ZÁ (±ేయత చూపlట mాzర¦ం అవlతtంG}. లfభమ/ సం8ాG}ంచుటక& 

(±ేయత చూపlట mాzర¦ం అవlతtంG}. ABCమZÁ (±ేయత చూపlట o�ను 

ABC�ంచు�ా99 గhQR¬నGౖెయ/ంట»ంG}, oq ABC�క&9 గhQR¬నGౖెయ/ంట»ంG}, o�ను 

(±ేయత చూపl వ*0«?9 లNక o�ను ÄB(ంచు వ*0«?9 6ñర(ంచుట అయ/*ంట»ంG}. 

0ాబట�£ , ABCమZÁ మనమ/ Gేవl90« (±ేయత చూAినపl^డ�, అG} 9జయమ/6ా మన 

[ద నుం_̀ దృ¾ి£9 మò©ం4, ఆయన [G}0«, ఆయన మం4తనమ/ మQRయ/ ఆయన 

6²ప^తనమ/ [G}0« దృ¾ి£9 మòôసు? ంG}. 

gV. gV� ల./ 

మనమP ప<Wా@ �ంచబö వ}, లTఖనమPలE ఆత� Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPను కనుపరచు QVల!వ 

మZsయP uవZs రకJKLన Aాక�GHగమP +బంధన పZsణVమ�లను ఉUV7 టÉసు@ ంU�. 
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పRCణ%మFల? 

�క8 జ6: పకమPంటÐ, Uేవ}+�² +బంధనలE ఉండ�ట Ñక9 పZsణVమ�లలE �³ేయత i�రక8 

ఆôZా5దమPల8 మZsయP అ�³ేయత i�రక8 ¼ాపమPల8 GHగJKLయPQV��. నమ�కJKLన �³ేయత UV5Zా 

Uేవ}+ ఆôZా5దమPలను ARదకమ+ సంఘమPను zq < త_ °̄ంచుట UV5Zా అQBక లTఖనGHగమPల8 ఆత� 

Ñక9 +బంధన ఉUే�శ�మPను కనుపర�Wా@ �. ఉUVహరణక8, Uేవ}+ ప<జల8 �³ేయత చూప}ట UV5Zా 

ఆయన ఆôZా5దమPలను ARదక8 ఉUే�శ�మP�² Uేవ}+ ఆజ:ల8 ఇవ5బghనవ+ U�5�. 6:1-4 వంటÉ 

Aాక�GHగమPల8 బö ³�Wా@ �. ఐశ5ర�మP మZsయP సఫలతలE+i· నడ�ప} �³ేయతను కf�sంచుటక8 

ధర�¼ాస@ 9 గoంథమP A<ా యబghనU� అ+ �"హ#ష´వ 1:8 .¤ల�సు@ ంU�. %®� ధర�¼ాస@ 9మP Ñక9 

ఉUే�శ�మPలE, ఆయన ఆôZా5దమPలలE ఐశ5ర�మPను z{ ందు �³VనమPను, మZsయP +త�మPండ� 

UV¸దు వంశమP Ñక9 ఆôZా5దమPను ఉత�y@ ¿ేయP �³VనమPను బö ³�ంచుట GHగJKLయPన�U� అ+ 1 

ZాËల8 2:3, 4 బö ³�సు@ ంU�. మZsయP ZØమ�. 15:4లE i�o త@  +బంధనను గwZs z1ల8 ఏ) A<ా ¼ాgో �నంgh: 

ఏలయన6ా ఓర\^వలనను, లNఖనమ/లవల9 ఆదరణవలనను మనక& 9QÞÉణ 

కల&గ/ట0�¸ ప¼రzమందు �ాC యబ_̀నవ9rయ/ మనక& బÏ ధ కల&గ/ 9�త?మ/ 

�ాC యబ_̀ య/నr( (Q·మf. 15:4). 

ఇUే �ధమP�ా, ¶�ను 20:31లE, ప<జలను �æసు UV5Zా +త� ÌవమP అను Uేవ}+ Ñక9 

+బంధన ఆôZా5దమPలE+i· నgh ించుటక8 �Vను సుAార@ను A<ా ¼ాను అ+ ¶�ను �ెfzాడ�. మZsయP 

1 ¶�ను 5:13లE, �¼ా5సుల8 తమ +త� ÌవమPను గwZs +శయతను z{ ందుi�నుటక8 �Vను 

A<ా ¼ాన+ అతడ� ¿ెzా�డ�. 

Uేవ}+ ¼ాపమPలను గwZs '̄చZsంచుటక8 లTఖనమP కf�sయPన� ఉUే�శ�మPను క�gV అU� 

సూuసు@ ంU�. U�5�¶పUేశiాండమPలE A<ా యబghయPన� మ�టలక8 Uేవ}+ ప<జల8 �³ేయత 

చూపకzq �ే, Aార� ఆయన ¼ాపమPలను అనుభ�Wా@ ర� అ+ U�5�. 28:58 బö ³�సు@ ంU�. Aార� ఆయన 

ఉగoతను త ి�ంచుi�నునటÄr  Uేవ}+ ప<జలలE ప¼ా�V@ పమPను కf�sంచుటక8 �Zn�య� Ñక9 ప<వచన 

గoంథమP A<ా యబghనU� అ+ �Zn�య� 36:6, 7 సూuసు@ ంU�. మZsయP 1 i�Zsం<î. 10:11, 12లE, z1ల8 

మZ�కWాZs zాత +బంధన Ñక9 ఉUే�శ�మPను గwZs Aా�ఖ��+సూ@ , భ�ష�) తరమPల Aార� అAB 

�ర��లను త ి�ంచుi�నుటక8 �ాను Uేవ}+ Ñక9 z<ా úన ప<జల8 ఎదుZ�9+న సమస�ల8 '̄చZsకల8�ా 

A<ా యబghన� అ+ �ెfzాడ�. 

మనమP చూ.ినటÄr �ా, లTఖనమP +బంధQV అనుWారJKLనU��ా ఉన�U�. పZsïUVÂ త� ఆయన 

+బంధన సంUేశమPను +బంధన జనులక8 ఇచుటక8 ఆయన Ñక9 ప<y+ధులను  �<ZÖ ించుట UV5Zా 
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అU� ఇవ5బghనUౖెయPన�U�. మZsయP ఆ సంUేశమPనక8 మనమP నమ�కమP�ా ఉంటÐ, మనమP ఆయన 

ఆôZా5దమPలను +త�మP వరక8 అనుభ�Wా@ మP. 

ఆయన +బంధన కృప మZsయP లTఖనమPను అనుగo °̄ంచుట దృCా0 2 సంఘమPలE పZsïUVÂ త� 

Ñక9 Uౖెవకృత iార�మPను మనమP చూ¼ామP iాబటÉ0 , మన uవZs ప<³VనJKLన అంశమPను గwZs 

మ�టHr డ�టక8 మనమP .ిదÂమP�ా ఉQV�మP: తన +బంధన సమ�జమPనక8 ఆయన అనుగo °̄ంచు 

ఆ��య వరమPల8. 

ఆ78య వరమ)ల< 

ఆత�య వరమPలను గwZs లTక “ఆత� ఇచు వరమPలను” గwZs కoమబదÂ  ABUVంత¼ాస@ 9మPలE 

మనమP మ�టHr డ�నప}�డ�, మన మనసు_లE ఈ �షయమPల8 ఉంటH�: 

మ/ఖ*మ/6ా సంఘమ/నక& పCUజనమ/ను �ేక¨ర\¬టక& మfనవlల �క� 

mామర¦õమ/లను క�6Rంచు లNక బలపరచు పQRjGqk తy శ0«? �క� వ*0�?కరణమ/ల& 

i�+� ఆ��య వరమPల8 Wా5GH�క Wామర̈2మPలను మZsయP తల�ంత´లను zq fయPంటH� 

iాబటÉ0 , అ� ఎవZsi· ఉQV�¶ మZsయP ఎవZsi· లTAK ఎలrప}�డూ స�ష0మP iాదు. ఉUVహరణక8, ఒక వ�i·@ 

Wా5GH�కమP�ా మంu బö ధక8డ� iావచు, iా+ మZ�క వ�i·@ పZsïUVÂ త� శi·@ UV5Zా మ�త<Jµ మంu�ా 

బö ³�ంచవచు. ఇతర వరమPల8 అదుêతJKLన ZnyలE ఉంటH�, ¸టÉ+ అWా³VరణJKLన Znత´లలE మ�త<Jµ 

వZsûంచవచు. iాబటÉ0  ఇ� Wా5GH�క Wామర̈2మPల8�ాక ఆ��య వరమPల8 అ+ స�ష0మవ}త´ంU�. అ��ే 

అ+� సందరêమPలలE, ఆత� వరమP UV5Zా పZsïUVÂ త� ఒక వ�i·@ Ì�తమPలE నుంgh బలJKLన Uౖెవకృత 

iార�మPను Wా³�Wా@ డ�. 

ఆ��య వరమPలను గwZsన మన చర మwడ� GH�ాల8�ా �GH�sంచబడ�త´ంU�. ÒదటÉ�ా, 

మనమP AాటÉ Ñక9 ఉUే�శ�మPను +ర5uంచుUVమP. Z¡ండవU��ా, లTఖనమPలE మనమP AాటÉ Ñక9 

చZsత<ను స�-hUV� మP. మZsయP మwడవU��ా, AాటÉ Ñక9 వర@మ�న ఉప¶గమPనక8 i�+� 

ఇAాంజ¡fకk పదÂత´లను �శUîకZsUV� మP. మPందు�ా AాటÉ Ñక9 ఉUే�శ�మPను చూUV� మP. 
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ఉ?ేEశFమC 

i�ంత సమయమP i·oతం మనమP ఆ��య వరమPలను +ర5uంuనప}�డ�, “అ� మPఖ�మP�ా 

సంఘమP Ñక9 ప<¶జనమP i�రక8 మ�నవ}ల Wామర̈2మPలను ఉత�y@  ¿ేWా@ � లTక బలపర�Wా@ �” 

అ+ మనమP ¿ెzా�మP. ఇU� ఒక z<ా మPఖ�JKLన వ��V�సమP అయP�న�U�. ఆ��య వరమPల8 

ప<³VనమP�ా Uేవ}+�² ఒక వ�i·@ Ñక9 అనుబంధమPను బలపరచుటక8 ఇవ5బడలTదు. 

ఆత� మన UV5Zా iార�మP ¿ేయPచున�ప}�డ�, మనక8 వ�i·@గతమP�ా క�gV ప<¶జనకరమP�ా 

ఉంటÄంU� అను మ�ట Aాస@వJµ. iా+ ఒక వరమP సంఘమPనక8 ప<¶జనకరమP�ా లT+ �"డల, అU� 

అ��ే దుZs5+¶గం ¿ేయబడ�త´ంU�, లTకzq �ే అసల8 అU� ఆ��య వరJµ iాదు. Aాస@Aా+i·, 

లTఖనమPలE ఆత� వరమPలను గwZs ఒక �వరణVత�కJKLన బö ధనను z{ ందు 1 i�Zsం<î. 12-14లE ఇU� 

z1ల8 ప<Wా@ �ంuన మPఖ� eందువ}లలE ఒకటÎౖయPన�U�. 1 i�Zsం<î 12:1-7లE z1ల8 ఏ) A<ా Wాgో ఒకWాZs 

చూUV� మP: 

మQRయ/ సహ� దర\లfQా, ఆతyసంబంధ���న వరమ/లనుగhQR¬ [క& 

Zె�యక&ండ�ట oq0«ష£మ/ లNదు ... కృ8ావరమ/ల& oqoq(ధమ/ల&6ా ఉనr( 6ా9 

ఆతy�క�_ే. మQRయ/ పQRచర*ల& oqoq(ధమ/ల&6ా ఉనr( 6ా9 పCభ/వl ఒక�_ే. 

oqoq(ధమ/లdౖన 0ార*మ/ల& కలవl 6ా9 అందQRల,ను అ9rట�9 జQR6Rంచు Gేవlడ� 

ఒక�_ే. అYనను అందQR పCUజనమ/ 01రక& పC��ా90« ఆతy పCత*Éత 

అనుగ> ¡ంపబడ�చునrG} (1 01QRంö¥ 12:1-7). 

z1ల8 వరమPలను, పZsచర�లను మZsయP iార�మPలను సమ�నమP�ా ¿ెzా�డ�, ఎందుకంటÐ 

ఆ��య వరమPల8 సంఘ పZsచర� i�రక8 Uేవ}డ� మన UV5Zా ¿ేయP iార�మPల[ౖయPన��. అ� “అందZs 

ప<¶జనమP i�రక8” అన�ా సంఘమP Ñక9 ప<¶జనమP i�రక8 ఇవ5బghన�. 

1 i�Zsం<î. 12:8-31లE, z1ల8 ఆ��య వరమPల Ñక9 ఉUే�శ�మPను మZsంత �వరమP�ా 

�ెfయపZs¿Vడ�. అతడ� మ�నవ శZnరమP Ñక9 రNపకమPను పZsచయం ¿ే.ి, ప<y శZnర GHగమP ఇతర 

GHగమPల �ద ఆ³Vరపgh ప<¶జనమPను z{ ందుత´ంU� అ+ �వZsం¿Vడ�. ఇUే �ధమP�ా, 

సంఘమPలE+ సభP�ల8 క�gV ఒiÖ శZnరJKLయPQV�ర�, iాబటÉ0  మనమP ఒకZsi�కZs వరమPల నుంgh 

ప<¶జనమP z{ ందు�VమP. ప<y వ�i·@i· ఏ వరమPలను ఇAా5లE ఆత� +రû�Wా@ డ� అ+ క�gV z1ల8 

�ెfzాడ�. మ�నవ శZnరమPలE+ ప<y GHగమP ఒiÖ �ధమP�ా ఎల� లTUో , అల��Ö సంఘమPలE ఉన� ప<y 

వ�i·@i· ఒiÖ వరమP ఇవ5బడదు. iాబటÉ0 , మంu వరమPల8 గలAార� ఘనుల8 అ+, లTక వరమPల8 లT+Aార� 

అల8�ల8 అ+ ఏ ఒక9ర� తలంచZాదు. వరమPల8 అÀ� సంఘమPను కటÄ0  ఉUే�శ�మP�² ఇవ5బghన�. 
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Aాస@Aా+i·, 26వ వచనమPలE, సంఘ శZnరమPలE+ i�+� GHగమPల8 ఒకUV+ �ద ఒకటÉ ఎంత ఎక89వ�ా 

ఆ³VరపghయPQV�� అంటÐ, “ఒక GHగమP బHధను అనుభ�ంuనప}�డ�, ప<y GHగమP బHధపడ�త´ంU�,” 

మZsయP “ఒక GHగమP ఘనపరచబghనప}�డ�, ప<y GHగమP ఆనంU�సు@ ంU�.” 

తర�Aాత 13:1-13లE, వరమPల8 ఒకZs పటr  ఒకర� కf�sయPన�  �<మ i�రక8 ఉప¶�sంచ+ 

�"డల, అ� +షLM¶జనమP అ+ అతడ� బö ³�ం¿Vడ�. అ� సంఘమPను +Zs�ంచు AాటÉ ఉUే�శ�మPను 

Wా³�ంచవ}, మZsయP AాటÉ+ ఉప¶�sంచుచున� వ�i·@i· క�gV ల�భమPను ¿ేక�రవ}. 

మనక& Zె�Äిన (ధమ/6ా మQRయ/ 01QRంö¥య/లక& Zqను �ాC Äిన ప�Cకల, 

అ8n స?ల&_ౖెన 8æల& Ä�ల(4¬న (ధమ/6ా, ఆìyయ వరమ/లను సQRY��న QÞ�ల, 

ఉపU6Rంచుట ఆ ఆìyయ వరమ/ల& 0�>సు?  శQÞరమ/ను — అన6ా సంఘమ/ను — 

కట»£ టక& ఇవzబ_̀న( అ9 గ> ¡ంచుట అయ/*నrG}. మQRయ/ 1 01QRంö¥ 13ల, 8æల& 

సzయం6ా, o�ను [క& ఉత?మ���న మfరÈమ/ను చూపlZqను, అG} ABCమ9 

�ెబ/తtoqrడ�. తర\�ాత అతడ ఇలf (వQRసూ?  01నmా6ాడ�, ABCమ లNక&ం_q [ర\ 

ఏ� �ేయలNర\; వరమ/ల& 9ష÷øUజనమవlZqY. 0ాబట�£ , G¥9 అర¦మ/ ఏ�టంట� 

ABCమ ఆìyయ వరమ/ల9rట� ఐక*మ/6ా ఉంచు ఒక 8Cా మ/ఖ*���న (షయమ/6ా 

ఉనrG}, ఎందుకంట� ABCమ �ాQR9 ఐక*పర4నపl^డ� 0�>సు?  శQÞరమ/ ఆìyయ వరమ/ల 

[ద 9QRyంచబడగల&గ/తtంG}. 

— z{< . మP% i·సవ} 

ఇప}�డ�, z1ల8 ప<వచనమP వంటÉ సంఘమPను కటÄ0 టక8 ఉUే�±ంuన వరమPల8, మZsయP వ�i·@గత 

z<ా ర̈QV GHష�ా ఉప¶�sంచు GHషల వంటÉ వ�i·@గతమP�ా ఉప¶�sంచు వరమPల మధ� వ��V�సమP 

చూzాడ+ i�+�Wార�r  ప<జల8 ఆలEచన ¿ేసు@ ంటHర�. 1 i�Zsం<îయPలక8 14:12లE అతడ� ఈ �ధం�ా 

¿ెzా�డ�: 

[ర\ ఆతyసంబంధ���న వరమ/ల (షయ��� ఆస0«?గల�ార\ గనుక సంఘమ/నక& 

Û�మf®వృG}k  కల&గ/9�త?మ/ అ( [క& (స?QRంచునట»©  పCయతrమ/ �ేయ/_̀ (1 

01QRంö¥. 14:12). 

ఆరంభమPలE, i�+� వరమPల8 సంఘమPను కటÄ0 ట i�రక8 ఉUే�±ంచబడలTదు�ా+ AాటÉ+ 

z{ ందుi�ను వ�i·@+ కటÄ0 ట i�రక8 మ�త<Jµ ఇవ5బghన� అ+ z1ల8 మ�టల8 సూuంచుచున�టÄr  

అ+ ిసు@ ంU�. అ��ే ఈ వచనమP Ñక9 �స@ ృతJKLన QBపథ�మPలE, వ�i·@గత అనువర@నమPల i�రక8 
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ఇవ5బghన వరమPలను క�gV సంఘమP Ñక9 ప<¶జనమP i�రక8 బ °̄రంగమP�ా ఉప¶�sం¿Vల+ 

z1ల8 ఉUే�±ం¿Vడ�. 

ఉUVహరణక8, 1 i�Zsం<î. 14:22లE, అ�¼ా5సులక8 సూచకమP�ా సంఘమPలE GHషలను 

ఉప¶�sంచవచు అ+ అతడ� ¿ెzా�డ�. మZsయP 27, 28 వచనమPలలE సంఘ సభ జర�గP 

సమయమPలE ఎవZ¡¢QV బHషలను మ�టHr gh�ే, సంఘ ప<¶జనమP i�రక8 ఆ GHషను అనువU�ం¿Vల+ 

క�gV అతడ� ¿ెzా�డ�. 

ఇప}�డ�, �÷న�JKLన ABUVంత¼ాస@ 9 సంప<UVయమPల8 ప<వచనమPను, GHషలను మZsయP ఇతర 

వరమPలను �÷న�JKLన Znత´లలE అర̈మP ¿ేసుక8ంటH�. అ��ే ఆ��య వరమPల+�టÉ Ñక9 

z<ా ధ)క ఉUే�శ�మP సంఘమPను కటÄ0 ట అ+ మనమం�V ఒప}�iìAాf. 

ఆ��య వరమPల Ñక9 ఉUే�శ�మPను మనమP +ర5uం¿VమP iాబటÉ0 , లTఖనమPలE AాటÉ 

Ñక9 చZsత<ను ఇప}�డ� మనమP చూUV� మP. 

లHఖనమCలJ చLMత; 

ఆ��య వరమPల8 ÒదటÉ�ా zాత +బంధన U�నమPలలE ప<త�ªమయ���. ¶.�ప} కలలను 

అనువU�ంచుటలE ఆత� అత+i· స�యమP ¿ే¼ాడ� అ+ ఆU�iాండమP 41 సూuసు@ ంU�. UV+�æల8 4 

UV+�æల8ను గwZs ఇUే �షయమPను ¿ెబPత´ంU�. మZsయP అవ}ను, zాత +బంధన Uేవ}డ� 

+య)ంuన మZsయP ఆయన ప<జల�² మ�టHr డ�టక8 బలపరచబghన ప<వక@లను గwZs ప<Wా@ �సు@ ంU�. 

zాత +బంధన zాత<ల8 క�gV క8ష´0 Aా�U�+ బHగP¿ేయPట మZsయP మృత´లను లTప}ట వంటÉ 

ఆశర�iార�మPలను మZsయP స5స̈లను ¿ేయPటను మనమP చూWా@ మP. మZsయP అ+� 

సందరêమPలలE zాత +బంధన ఆత�ను ప<Wా@ �ంచదు�ా+, ఇ� ఆ��య వరమPల[ౖయPన�� అ+ i�o త@  

+బంధన స�ష0మP ¿ేసు@ ంU�. ప<వచనమP, స5స̈తల8 మZsయP ఆశర�iార�మPల8 అ+� ఆ��య 

వరమPల8 అయP�న�వ+ ZØమ�. 12:6 మZsయP 1 i�Zsం<î. 12:28, 29 వంటÉ Aాక�GHగమPల8 

బయల8పర�Wా@ �. 

అం�ే�ాక, పZsïUVÂ త� క>?iార�లక8 అWా³VరణJKLన తల�ంత´లను మZsయP Wామర̈2మPలను 

అనుగo °̄ంచ�ా Aార� మంU�రమPను +Zs�ం¿Vర� అ+, మZsయP ఆయన క>?iార�లక8 బö ³�ం¿Vడ� క�gV 

అ+ +ర!మiాండమPలE అQBక ¿Øటr  ప<Wా@ �ంచబghంU�. Aాస@Aా+i·, బmౖeల8 ఆ��య వరమPలను ఆzాU�ంచు 

చZsత<లE+ Òట0ÒదటÉ ప<జల8 ¸ZÖ. +ర!మ. 35:30-35ను �నంgh, అక9డ %®� ఇల� .¤ల�¿Vడ�: 

Y�హ� �ా ... బ"సలNల&ను ABర\A�ట�£  Aి�4 ... పCజÕÖ  (��క జÕÖ నమ/ల& కల&గ/నట»©  

Gేవl9 ఆతyZÁ �ా9 9ంAియ/oqrడ�. అతడ�ను ... అహ� ùయfబ/ను ఇతర\లక& 
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o�ర\^నట»©  �ాQR0« బ/G}k  పlట�£ ం�ెను. �ెక&��ా_ే� 4తC0ార\_ే� ¢లధూమú 

రక?వరèమ/లZÁను సనroqరZÁను బ/ట�ప9�ేయ/�ా_ే� o�త6ా _ే��ేయ/ 

సమస?(ధమ/లdౖన ... పనులను �ేయ/నట»©  ఆయన �ాQR హృదయమ/లను 

జÕÖ నమ/ZÁ 9ంAియ/oqrడ� (9రÈమ. 35:30-35). 

పZsïUVÂ త� ZాËలక8 తమ Zాజ�మPలను zాfంచుటక8 మZsయP +ర5 °̄ంచుటక8 �¼øషJKLన 

తల�ంత´లను అనుగo °̄ం¿Vడ�. ఉUVహరణక8, తనక8 ఇవ5బghన iార�మPను ప5Zs@ ¿ేయPటక8 W1ల8 ZాË 

పZsïUVÂ త� నుంgh బలమPను z{ ంUVడ�. Uî++ మనమP 1 సమw�æల8 10:10, మZsయP 11:6లE 

చూWా@ మP. మZsయP 1 సమw�æల8 16:13, 14లE, UV¸దు ZాË Wా¨ నమP i�రక8 అ÷®�i·ంచబghనప}�డ�, 

Uేవ}డ� W1ల8 Ñక9 ఆ��య వరమPను �.ిAB¼ాడ�, బదుల8�ా UV¸దుక8 వరమPను అనుగo °̄ం¿Vడ�. 

ఇందువలQB iðర@నల8 51:11లE, బ�ె�బ�² zాపమP ¿ే.ిన తర�Aాత UV¸దు, తన Ñద� నుంgh 

పZsïUVÂ త�ను �Nల�sంచవద�+ Uేవ}+ z<ా Zs¨ం¿Vడ�. W1ల8 zాపమP ¿ే.ినందుక8 Uేవ}డ� W1ల8 నుంgh ఈ 

వరమPను ARనుకక8 �సుక8QV�డ� అ+ UV¸దుక8 �ెల8సు. మZsయP �Vను ప¼ా�V@ పపడ�ట UV5Zా, 

�Vను z{ ందుi�+న ఆ��య వరమPలను తన�² ఉంచుi�నుటక8 Uేవ}డ� అనుమy ఇWా@ డ� అ+ UV¸దు 

+Zn-hం¿Vడ� 

zాత +బంధనలE ఆ��య వరమPలను గwZs ఇ+� ఉUVహరణల8 ఉన� తర�Aాత క�gV, ఈ 

వరమPల8 ¿Vల� అర�దు�ా ఇవ5బghన� అ+ గPZs@ంచుట ¿Vల� z<ా మPఖ�JKLనU��ా ఉన�U�. తన i�రక8 

�¼øషJKLన పZsచర� i�రక8 Uేవ}డ�  ిలuనAాZsi· — అన�ా ప<వక@ల8 మZsయP ZాËల i�రక8 — ఈ 

వరమPల8 ప<�ే�i·ంచబghయPంgే�. అ�నను, Uేవ}+ +బంధన సమ�జమPలE+ ప<y ఒక9ర� ఆత� 

వరమPను z{ ందు U�నమP i�రక8 zాత +బంధన ఎదుర�చూ.ింU�. ¶ABల8 2:28-29లE ప<వక@ ఇల� 

A<ా ¼ాడ�: 

తర\�ాత o�ను సరzజనుల[ద oq ఆతyను క&మy QRంతtను; [ క&మfర\ల&ను [ 

క&మfQ�?ల&ను పCవచన మ/ల& �ెపl^దుర\; [ మ/స��ార\ కలల&కందుర\, [ 

యñవనుల& దరûనమ/ల& చూతtర\. ఆ G}నమ/లల, o�ను ప9�ాQR[దను 

ప9కZె?ల[దను oq ఆతyను క&మyQRంతtను (U��ల& 2:28-29). 

ఈ �షయమPల8 “తర�Aాత” జర�గP�Vయ+ ¶ABల8 ¿ె ి�నప}�డ�, అ� “అంత� U�నమPలలE” 

లTక “అంత�iాలమPలE” జర�గP�Vయ+ అతడ� ఉUే�±ం¿Vడ�. ఆ సమయమందు, Uేవ}డ� తన పరలEక 

Zాజ�మPను భw) �U�i· �సుi�+వuనప}�డ�, ఆయన ప<జల8 ఆ��య వరమPలను �Zs��ా 

z{ ందుక8ంటHర�. 
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ఆత� వరమPల8 iÖవలం ZాËల8 మZsయP ప<వక@ల వంటÉAాZsi· మ�త<Jµ పZs)తమP ¿ేయబడవ}. 

బదుల8�ా, Uేవ}డ� తన ఆత�ను +బంధన సమ�జమP అంతటÉ �ద క8మ�ZsWా@ డ�. మZsయP �æసు తన 

భwలEక పZsచర� iాలమPలE Zాజ�మPను ఆరం÷ంuనప}�డ� ఖuతమP�ా ఇUే జZs�sంU�. 

8ాత 9బంధన 0ాలమ/ల& మQRయ/ 01> త?  9బంధన 0ాలమ/ల మధ* పQRjGqk తy 

వరమ/ల మధ* వ*Zq*సమ/ చూపlట పQRjGqk తy ÄిGqk ంతమ/ల, అత*ంత కష£���న 

పCశrలల, ఒకటüౖయ/నrG}. oq ఆల,చన పC0ారం, 8ాత మQRయ/ 01> త?  9బంధనల,9 

పQRjGqk తy వరమ/ల మధ* ®నrతzమ/ (షయమ/ల, బ"ౖ$ల& �ాట� పQRమfణమ/ 

దృäా£ õ వ*Zq*సమ/ చూపlట అత*ంత స^ష£���న బ"ౖ$ల& బÏ ధన అయ/*నrG} — 

మQRయ/ అG} మనక& ఎoýr (షయమ/లను �ెప^దు6ా9, ఎంZÁ 01ంత �ెబ/తtంG}; 

క¢సం అG} మనక& ఒక ±ోరణþ9 ఇసు? ంG}. మనమ/ 01> త?  9బంధన G}నమ/లను గhQR¬ 

మfట�© డ�తÿ ఆతy క&మyQRంచబడ�తtంG} అ9 �ెపl^టక& “అర!” అను పదమ/ 

ఉపU6Rంచబ_̀న Y�షయf 32:15ను గhQR¬ ఆల,4mా? మ/... లNక, పQRjGqk తy 

అంత* G}నమ/లల,, ��Äీ´య G}నమ/లల,, పlనర\దkరణ మQRయ/ పlనర\éËవన 

G}నమ/లల, పQRjGqk తy క&మyQRంచబడ�టను గhQR¬ “షఫ#” అను 0«>యfపదమ/ను 

ఉపU6Rంచు మQRంత సుపQR4త���న �ాక*��గ���న U��ల& 2:28ను గhQR¬ 

ఆల,4mా? మ/.  ÐÚC ��షల, ఈ 0«>యfపదమ/ల& పQRమfణమ/నక& 

సంబం±}ం4న�pౖయ/నr(. అన6ా “ఎక&�వ పQRమfణమ/ల, 8³ య/ట” అ9 అర¦మ/. 

0ాబట�£ , మనమ/ 8ాత 9బంధన పQRjGqk తy �క� 0ార*మ/ను మQRయ/ 01> త?  

9బంధనల, పQRjGqk తy �క� 0ార*మ/ను మనమ/ వ*Zq*సపరచవలÄియ/ంట�, 

మనమ/ మQR ఎక&�వ దృäా£ õ, మQR ఎక&�వ పQRjGqk తy 0ార*మ/ దృäా£ õ 

ఆల,4ం�q�, మQRయ/ పQRjGqk తy అ8ార���న పQRమfణమ/ల, క&మyQRంచబ_̀oqడ� 

0ాబట�£  ఆయన (QR(6ా పం4A�ట£బ_̀oqడ� క¨_q. 

— gV. Zs¿V'( ఎk. z<ా £, O. 

 ¤ం�ెi�సు@  U�నమPన, �æసు పరలEకమPనక8 ఆZØహణJKLన i�ంత సమయమP తర�Aాత, 

పZsïUVÂ త� సంఘమP అంతటÉ �ద క8మ�Zsంపబgెను అ+ అz{ . 2 +ABU�సు@ ంU�. “అ�s�జ65లల వంటÉ 

QVల8కల8” AాZs �దక8 U��sZా�ా, Aారం�V అన� GHషలలE మ�టల�డWా�sZs. తర�Aాత, అz{ . 2:16-18లE, 

అంత� U�నమPలను గwZs ¶ABల8 ప<వక@ ఇuన ప<వచనమPనక8 QRరABర���ా ఇU� జZs�sనU� అ+ 

అz{ స@ల8gౖెన  �త´ర� స�ష0మP�ా ప<కటÉం¿Vడ�. 
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ఆ U�నమP Òదల8, ఆ��య వరమPల8 సంఘమPలE+ ప<yఒక9Zsi· ఇవ5బghన�. ఇప}�డ�, 

బmౖeల8 ఎన�డ�ను ఆ��య వరమPల Ñక9 సంగoహJKLన పటÉ0కను ఇచుటక8 ప<యy�ంచదు, మZsయP 

iÖవలం ప<త�ªJKLన వరమPల8 మ�త<Jµ అరJJKLన వరమPల[ౖయPన�� అ+ అU� అసల8 ¿ెప�దు. అం�ే�ాక, 

ZØమ�. 12, 1 i�Zsం<î. 12, మZsయP ఎ=¤.ీ. 4 వంటÉ ¿Øటr  ఇవ5బghన వరమPల Ñక9 పటÉ0కల మధ� 

÷న�త5మPల8 ఉQV��. అన�ా ఆత� ఆ సమయమPనందు ¿ేయPచుంghన మZsయP ¿ే.ిన ఉUVహరణల8 

మ�త<Jµ పటÉ0కలE ఇవ5బghన� అ+ ఇU� సూuసు@ ంU�. ఆత� ¿ేయP iార�మPల చుటP0  సZsహదు� లను 

 ¤టÄ0 టక8 Aార� ఉUే�±ంచలTదు. అం�ే�ాక, ప<Wా@ �ంచబghన వరమPలలE ¿Vల�వరక8 స5GHవమPలE 

Wా³VరణJKLయPన��, iాబటÉ0  AాటÉ Ñక9 Aాస@�క వ�ið@కరణమPలను ఖuతమP�ా +Zా¨ Zsంచుట 

అWాధ�మP అవ}త´ంU�. ఫfతం�ా, మ�నవ}లలE ఏ �ధJKLన Wామర̈2మPQRౖQV కf�sంచు లTక బలపరచు 

Uౖె�క Wా5తంత<2మP పZsïUVÂ త� కf�sయPంgెను అ+ మనమP ఆలEuంచవచు. 

పZsïUVÂ త� ఏ వరమPQRౖQV ఇవ5గలడ� అ+, లTక లTఖనమPలE ప<Wా@ �ంచబghనAాZsi· మ�త<Jµ 

ఆయన వరమPలను పZs)తమP ¿ేWా@ డ� అ+ మనమP ఆలEuంuQV, ఆయన ఉUే�శ�మP మZsయP uత@  

ప<iారమP ఆయన వరమPలను అనుగo °̄Wా@ డ� అ+ మ�త<ం మనమం�V సమ�yం¿Vf. అవÀ� ఆయన 

కృzా వ�ið@కరణమPల[ౖయPన��. ఒక +Zsûత ZnyలEQB AాటÉ+ పంu ¤టÄ0 టక8 ఆయన బదుÂ డ� iాడ�. 1 i�Zsం<î. 

12:11లE ఇల� A<ా సూ@  z1ల8 ఈ �షయమPను స�ష0మP ¿ే¼ాడ�: 

అYనను °ట�న9rట�9 ఆ ఆతy �క_ే తన 4త?మ/ �²పl^న పC��ా90« 

పCZే*కమ/6ా పం4 Yచు¬చు 0ార*ÄిG}k  కల&గజ�య/చుoqrడ� (1 01QRంö¥. 12:11) 

మZsయP ZØమ�. 12:6లE క�gV అతడ� ఇల�ంటÉ �షయమPQB A<ా ¼ాడ�: 

మన కనుగ> ¡ంపబ_̀న కృప�²పl^న �p��zర\ కృ8ావరమ/ల& క�6Rన�ార��� 

య/oqrమ/ (Q·మf. 12:6). 

ప<y �¼ా5.ిi· కÀసం ఒక ఆ��య వరమPను ఇచుటక8 పZsïUVÂ త� సమర�ణ కf�sయPQV�డ� 

అ+ బö ³�ంచునటÄr  అQBకమంU� ABUVంతABత@ల8 i�o త@  +బంధనను బö ³�Wా@ ర�. ఈ ఆలEచనక8 ¶ABల8 2:28 

మ�త<Jµ�ాక, ZØమ�. 12:6; ఎ=¤.ీ. 4:7; మZsయP 1 i�Zsం<î. 12:7, 11 క�gV మద�త´ను ఇసు@ న�టÄr  

అ+ ిసు@ ంU�. అ��ే సంఘమPలE ఉన� అ�¼ా5సుల8 క�gV ఆ��య వరమPలను z{ ందుiìవచు అను 

�షయమP i¡¢«స@వ}లను i�+�Wార�r  ఆశర�పర�సు@ ంU�. సంఖ��. 22-24లE ప<వక@�"Lన eల�మP 

�షయమPలE ఇUే జZs�sంU�. eల�మP Uేవ}+ ప<జలను శ ించుటక8 ప<యy�ం¿Vడ��ా+ Uేవ}డ� అత++ 

ఆôర5U�ంచునటÄr  బలవంతమP ¿ే¼ాడ�. మZsయP i�o త@  +బంధన సంఘమP �షయమPలE క�gV ఇUే 

Aాస@వJKLయPన�U�. ఉUVహరణక8, మత@� 7:21-23లE, ఆయన QVమమPన ప<వuంuనAార�, 
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దయ�మPలను ARళr��టÉ0నAార�, మZsయP సూuక i·oయలను ¿ే.ినAార� అQBకమంU� +త� QVశనమPనక8 

zాత<́ లవ}�Vర� అ+ �æసు .¤ల�¿Vడ�. మZsయP '̄(<. 6:4-6లE ఉన� ఈ '̄చZsకను �నంgh: 

ఒకmాQR �p�6Rంపబ_̀, పరల,కసంబంధ���న వరమ/ను ర\4చూ4, పQRjGqk తyల, 

8ా��ాQ�¸, Gేవl9 G}వ*�ాక*మ/ను QాబÏ వl య/గసంబంధ���న శక&? ల పC��వమ/ను 

అనుభ(ం4న తర\�ాత తAి^8³ Yన�ార\, తమ (షయమ/ల, Gేవl9 క&మfర\9 

మరల Äిల&వ��య/చు, బ��టమ/6ా ఆయనను అవమfనపరచుచుoqrర\ గనుక 

మfర\మనసు´ 8n ందునట»©  అట�£  �ాQR9 మరల నూతనపరచుట అmాధ*మ/ ( ÐÚC. 

6:4-6). 

ఇక9డ, త ి�zq �నAార� “పరలEకసంబంధJKLన వరమPను ర�uచూu,” “పZsïUVÂ త�లE zాfAాZ¡¢,” 

“Zాబö వ} యPగసంబంధJKLన శక8@ ల ప<GHవమPను అనుభ�ంuన”AాZ¡¢యPQV�ర� అ+ రచ�త 

.¤ల�¿Vడ�. ఇ� రªణను గwZsన ప<Wా@ వనల8 iాదు�ా+, ఆ��య వరమPలను అనుభ�ంచుటను 

గwZsన ప<Wా@ వనల[ౖయPన��. 

AాటÉ+ z{ ందుi�ను వ�i·@ �¼ా5.ి అ�QV లTక అ�¼ా5.ి అ�QV, ఆ��య వరమPల Ñక9 

ఉUే�శ�మP అందZs i�రక8 ఒకటÐ అయP�న�U�. సంఘమPనక8 ప<¶జనకరమP�ా ఉండ�ట AాటÉ Ñక9 

ఉన�తJKLన ఉUే�శ�JKLయPన�U�. ఆ��య వరమPల Ñక9 ఉత@మJKLన ఉప¶గమP మన ఆ��య 

Ì�తమPలను బలపరచుi�నుట, లTక మనలను మ�న.ికమP�ా లTవQRత´@ ట, లTక సంఘమPలE ఇతర�ల 

కంటÐ మనలను �¼øషమP�ా చూప}ట iాదు. ÷న�మP�ా, మనమP ఇతర�లను .��ంచుట i�రక8 

పZsïUVÂ త� మనక8 వరమPలను అనుగo °̄Wా@ డ�. మZsయP మనమP ¿ేయగf�sనU� ఎదుటAాZs 

మwలమP�ా ¿ేయPచుQV�మP అ+ గPZ¡@Zs�s, �నయమP�² AాZs+ మనమP .��ం¿Vf. 

ఇప�టÉ వరక8 AాటÉ ఉUే�శ�మP మZsయP లTఖనమPలE AాటÉ చZsత< దృCా0 2 మనమP ఆ��య 

వరమPలను పZsగణ0ం¿VమP. ఇప}�డ�, AాటÉ Ñక9 ప<సు@ త ఉప¶గమPను ఇAాంజ¡fకk i¡¢«స@వ}ల8 

అర̈మP ¿ేసుక8న� �³VనమPను చూUV� మP. 

ప;సు8 త ఉపPగమC 

మనమP ఇంతక8 మPందు ప<Wా@ �ంuనటÄr , QBడ� క�gV పZsïUVÂ త� ఆ��య వరమPలను 

అనుగo °̄ంచుటను i�నWా�sంచుచుQV�డ� అ+ ఇAాంజ¡fకk i¡¢«స@వ}లందర� నమP��Vర�. ఆయన AాటÉ+ 

�¼ా5సులందZsi· అనుగo °̄Wా@ డ� అ+ క�gV Aార� సమ�yంచుచునటÄr  అ+ ిసు@ ంU�. అ��ే ఆయన 

ప<సు@ తమP ఇచు వరమPల Ñక9 — మPఖ�మP�ా ఆశర�కరJKLన వరమPల Ñక9 — స5GHవమPను 

గwZs Aార� ÷న�JKLన అ÷z<ా యమPలను కf�sయPQV�ర�. ఇక9డ +స_ంUేహమP�ా ఆత� iార�మPల[ౖన 
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వరమPల8 మన మనసు_లE ఉన��, ఎందుకంటÐ అ� Wా5GH�క మ�నవ Wామర̈2మPలను మZsయP 

తల�ంత´లను ప<yeంeంచవ}. ఉUVహరణక8, ఆశర� iార�మPల8, స5స̈త, మృత´లను లTప}ట, కలల8, 

అన�GHషల8, GHషలను అనువU�ంచుట, ప<వచనమP, జ6: నమP మZsయP �ABకమP�² క�ghన సంUేశమPల8, 

మZsయP ఇAాంజ¡fకk �AాదమPలలE ఉన� ఇతర ఉUVహరణల8 అÀ�. 

Wా³Vరణం�ా, ఈ వరమPలక8 ఇAాంజ¡fకk అ÷z<ా యమPల8 అ��ే ప5Zs@�ా అంతZsంuzq య��, 

మZsయP �Zs��ా ప<ufతJKLయPQV�� అను ¼øoణ0 మధ� ఉంటH�. వరûమ�ల Ñక9 అంతZsంuzq య�� 

అను మwలన, ఈ అదుêతJKLన వరమPల8 చZsత<లE ఆరంభ యPగమPనక8 ¿ెంU�న�, మZsయP ఆ ఆరంభ 

యPగమPలEQB ఆ�szq య�� అ+ AాU�Wా@ ర�. i�ంతమంU� ఆ ఆU�మ యPగమPను అz{ స@ల8ల8 Ì�ంuన 

iాలమP అ+ ¿ెబP�Vర�. అz{ స@ల8ల యPగమP �æసు iðoసు@ ను గwZsన బö ధనల8 సత�మPల8 అ+ 

+Zా¨ Zsంచు, మZsయP సంఘమPను .̈ిరపరచు iాలమP�ా Aార� పZsగణ0Wా@ ర�. ఈ అ÷z<ా యమP i�ంత వరక8 

ఎ=¤.ీ. 2:20ను ఉప¶�sసు@ ంU�, అక9డ సంఘమP ఇల� కట0బghయPన�U� అ+ A<ా యబghయPన�U�: 

అ8n స?ల&ల&ను పCవక?ల&ను ��Äిన పloqG}[ద [ర\ కట£బ_̀య/oqrర\ (ఎ$�Äీ. 

2:20). 

అదుêతJKLన వరమPల8 ప}QVదులను ABయPటక8 ఉప¶గపghన� అ+ ¸ర� నమP��Vర�. అ� 

i�o త@  +బంధన సంఘమP మPందు�ా Wా¨  ించబడ�త´, ఇ¼oా �æల8 నుంgh ABర� ¿ేయబghన అz{ స@ల8ల8 

మZsయP ప<వక@ల iాలమPనక8 మ�త<Jµ ¿ెంU�న��ా ఉQV��. 

అంతZsంuzq �న� అ+ ¿ెప}� ¸Zs దృ®ి0లE, సుAార@ మZsయP అz{ స@ల8ల అ³�iారమPను 

ఆ%U�ంచు ఉUే�శ�మP�² మ�త<Jµ ఈ వరమPల8 వ�క@పరచబghన�. ఇ� ఒకWాZs ఆ%U�ంచబghన 

తర�Aాత, ఆత� ఈ వరమPలను ఇచుట ఆ ిAB¼ాడ�. i�ంత మంU� ఈ iాలమP uవZs అz{ స@ల8+ Ñక9 

మరణమP�², అన�ా ÒదటÉ శ�Vబ�మP Ñక9 uవZsలE ¶�ను మరణమP�² మP�s.ింU� అ+ i�ందర� 

అంటHర�. ఇతర�ల8 ఈ ప}QVదుల iాలమPను మZsi�ంత — అన�ా iðo.శ QVల!వ శ�Vబ�మPలE లTఖనమP 

Ñక9 z<ా మ�ణ0క గoంథమP అ³�iాZsకమP�ా +Zా¨ Zsంచబghన iాలమP వరక8 — z{ gh�sWా@ ర�. 

వరûమ�లలE i�నWా�sంప} ARౖప}న, అదుêతJKLన వరమPలÀ� సంఘ యPగమP అంతటÉ i�రక8 

ఇవ5బghన�, మZsయP �æసు yZs�sవచు వరక8 ఆ�szq వ} అ+ Wా³Vరణం�ా AాU�ంచుట జర�గPత´ంU�. i�o త@  

+బంధన iాలమP నుంgh, �¼ా5సులందZsi· అదుêతJKLన వరమPల+� అందుబHటÄలE ఉన�� అ+ i�ందర� 

i�నWా�sంప}Aాదుల8 AాU�Wా@ ర�. Wామన� i¡¢«స@వ అనుభవమPలE కÀసం GHషల8 మ�టHr డ�ట అను 

అదుêతJKLన వరమP ఉంgVల+ i�ందర� నమP��Vర�. మZsయP GHషల8 మ�టHr డ+Aార� అసల8 రªణ 

z{ ంU�నAార� iాదు అ+ i�ందర� ¿ెబP�Vర�. అ��ే పZsïUVÂ త�క8 నuన �ధమP�ా ఎప}�gౖెQV ఎక9gౖెQV 

అదుêతJKLన వరమPలను ఇచు Wా5తంత<2మPను ఆయన కf�sయPQV�డ� అ+ ఎక89వమంU� 



abమ6 ప34d>ef తgను నమ6gచు_ehమ6 మiడవ lాఠమ6: సంఘమ6లX 

-34- 

!"#$ల&, సG"YZ[\]^ మ34య6 అ_̀క ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు సంద345ంచం"# 

నమP��Vర�. అz{ స@ల8ల iాలమP గడuzq �నU� iాబటÉ0  ఆయన ఆ వరమPలను ఆ ిABయవల.ిన 

అవసరతలTదు అ+ Aార� ఉUV7 టÉWా@ ర�. iðoసు@  yZs�sవuనప}�డ� యP�ాంతమPలE మ�త<Jµ అదుêతJKLన 

వరమPల8 మP�sంప}నక8 వWా@ య+ ప<Wా@ �ంచు ఒక లTఖన GHగమPను మ�త<Jµ Aార� ఎy@చూప}�Vర�. 1 

i�Zsం<îయPలక8 13:8-10లE z1ల8 A<ా .ినటÄr �ా: 

పCవచనమ/లdౖనను 9రర¦కమ/లగ/ను; ��షలdౖనను 9�4 8³ వlను; జÕÖ న���నను 

9రర¦కమగ/ను; మనమ/ 01ంత మట»£ క& ఎర\గ/దుమ/, 01ంతమట»£ క& 

పCవ4ంచుచుoqrమ/ 6ా9 ప¼రè���నG} వ4¬నపl^డ� ప¼రèమ/0ా9G} 9రర¦కమగ/ను 

(1 01QRంö¥. 13:8-10). 

ప5రûJKLనU� అ��ే �æసు అ�QV iావచు, లTక ఆయన Zాకడ యందు మనమP z{ ందు 

మ °̄మ .̈ిy అ�QV iావచు అ+ i�నWా�sంప} అ÷z<ా యమP AాU�సు@ ంU�. ఏU� ఏJKLQV, ప<వచనమP, 

GHషల8 మZsయP జ6: నమP అప�టÉ వరక8 i�నWాగP�V�. 

పQRjGqk తy వరమ/ల& మQR మ/ఖ*మ/6ా మQRంత oqట0�య���న ��షల&, సzస¦త, 

పCవచనమ/, (½చన వంట� వరమ/ల& o�డ� 01నmాగ/చుoqrయf లNGq అనునG} 

o�డ� చర¬¢యfంశమ/6ా ఉనrG}... అ( o�డ� క¨_q ఉoqrయf లNGq అనునG} పCశr 

అయ/*నrG}. ఆ వరమ/ల& o�ట� 01రక& ఇవzబడలNదు అనుటక& బ"ౖ$ల& ఆGqరమ/ను 

చూపlటక& ఇష£పడ� ఎవQRopౖoq o�ను ఆ�z9ంచ6·ర\చుoqrను. అన6ా, అవ¢r 

మQR9r వరమ/ల సమhహమ/ల, ��గ���య/నr(, 0ాబట�£  పCసంగమ/, 9రzహణ, 

బÏ ధన వంట� వరమ/ల& o�డ� క¨_q ఉoqrY అ9 మనమ/ సమy�mా? మ/ అ9 

o�నను01నుచుoqrను. అలfంటపl^డ�, ఆ వరమ/ల& ఎందుక& ®నr���న(? 

019rmార\©  ఇలfంట� సందరßమ/ల, 1 01QRంö¥. 13ను ఉలN© %mా? ర\, మQRయ/ G¥99 

గhQR¬ �ేÄిన పCసంగమ/లను o�ను (oqrను, ప¼రè���నG} వ4¬నపl^డ� ఇలfంట�(, 

పCవచనమ/ల& áదలగ/న( అంతQRం48³ ZqY అ9 �ెబ/తtంట�ర\. మQRయ/ 

ఇక�డ పQRప¼రè���నG} పQRప¼రè���న Gేవl9 �ాక*���య/నrG}... అG} 

య/6ాంతమ/నందు 01> త?  ఆ0ాశమ/ల& మQRయ/ 01> త?  భh� [ద మనమ/ 8n ందు 

é(తమ/ల, కల&గ/ 9జ���న ప¼రèత అయ/*నrG}. 0ాబట�£ , ఈ వరమ/ల& o�డ� క¨_q 

01నmాగ/చునr( అనుటక& పC� 0ారణమ/ ఉనrద9 oq ఆల,చన. 

— gV. జ¡=ీ< జÖ. +�2 
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అవ}ను, ఈ వరûమ�ల Ñక9 Z¡ండ� ARౖప}ల మధ�, ఆ�szq వ}ట మZsయP i�నWాగPట ఆలEచనల8 

కf�sయPన� �÷న�JKLన దృ®ి0iìణమPల8 ఉQV��. అదుêతJKLన వరమPల8 i�నWాగవచు అ+ i�ందర� 

నమP��Vర�, iా+ అ� చZsత<లE ¿Vల� అర�దు�ా క+ ిం¿Vయ+ i�ందర� నమP��Vర�. i�+� అదుêతJKLన 

వరమPల8 i�నWాగPచున���ా+, అ� అదుêతJKLన��ా ఉండక8ంgV సవZsంచబghన� అ+ ఇతర�ల8 

నమP��Vర�. ఉUVహరణక8, ప<వచనమP ఇప}�డ� iÖవలం ప<సంగమP మZsయP బö ధక8 మ�త<Jµ 

పZs)తమP ¿ేయబghంU��ా+, Uేవ}+ Ñద� నుంgh �¼øషJKLన ప<త�ªతను z{ ందుట UV+లE GHగమP iాదు 

అ+ i�ందర� ¿ెప�వచు. 

అదుêతJKLన వరమPలను గwZs మనమP ఏ అ÷z<ా యమPను కf�sయPQV�, బmౖeల8ను 

ఉUV7 టÉంచు, ఇAాంజ¡fకk i¡¢«స@వ}ల8 కf�sయPన� నమ�కమPల ¼øoణ0+ మనమP జ6: పకమPంచుiìAాf. 

సంఘమPను కటÄ0 టక8 ఆత� మనక8 వరమPలను అనుగo °̄ంuయPQV�డ�. iాబటÉ0 , వరమPలను గwZs 

మనమP కf�sయPన� అ÷z<ా యమPలను ఒకZs+ ఒకర� i·ంచపరచుi�నుటక8 ఉప¶�sంచక8ంgV మనమP 

జ6గoత@  వ °̄ం¿Vf. 

మ)=>ంప? 

సంఘమPలE పZsïUVÂ త� Ñక9 Uౖెవకృత iార�మPను గwZsన మన zాఠమPలE, మనమP మwడ� 

�షయమPలను �శUîకZsం¿VమP. zాత మZsయP i�o త@  +బంధనలలE ఆత� Ñక9 +బంధన కృపను 

మనమP చూ¼ామP.  �<రణ, సంUేశమP మZsయP ఉUే�శ�మP దృCా0 2 మనమP ఆయన ఇuన లTఖనమP 

అను బహºమ�నమPను పZsగణ0ం¿VమP. మZsయP AాటÉ Ñక9 ఉUే�శ�మP, లTఖనమPలE చZsత<, మZsయP 

పసు@ త ఉప¶గమP �ద దృ®ి0 ¤డ�తÿ ఆ��య వరమPల8 పZsగణ0ం¿VమP. 

ఈ zాఠమPలE మనమP చూ.ినటÄr , పZsïUVÂ త� Ñక9 Uౖెవకృత iార�మPలలE ¿Vల� వరక8 iðoసు@  

సంఘమPనక8 ఉUే�±ంచబghనARౖయPన��. ఆయన �¼ా5సులను ఆôర5U�ంచు �³VనమPలను గwZs 

మనమP ఎక89వ�ా ఆలEuసు@ ంటHమP, మZsయP ఆ ఆôZా5దమPలను గwZs తర�Aాత zాఠమPలE మనమP 

చూUV� మP. అ��ే ఆయన +బంధన సమ�జమP అంతటÉ �ద ఆయన అ%ఘJKLన కృపను చూప}�Vడ� 

అ+ �ెల8సుi�నుట క�gV ¿Vల� z<ా మPఖ�JKLయPన�U�. భw) �ద పZsïUVÂ త� Ñక9 iార�మP 

వ�i·@గత zాప}లను zాపమP Ñక9 పZsణVమమPలను నుంgh �%uంచుట మ�త<Jµ iాదు. అU� Uేవ}+ 

ప<జలను కటÉ0 , బలపరu, ఆయన Zాజ�మPను లEకమంతటH Aా� ింపజÖయPనటÄr  AాZs+ ప}Zsi�ల8�ట 

అయP�న�U�. 


